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 2/2019מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 , אבטחה וסדרנותלמתן שירותי שמירה

 בירושליםשונים  ואירועים פרויקטיםב

 

 

 
 תוכן עניינים

 
 

 הזמנה להציע הצעות  - א'מסמך 
 

 .פרטי המשתתףמסמכי  – (1מסמך א)
 ם שונים.שירותי שמירה, אבטחה וסדרנות באירועיאישור על  ביצוע  – (2מסמך א)
  .אישור מחזור כספי – (3מסמך א)
 .הצהרה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם – (4מסמך א)
 .בדים על פי חוקי העבודהתצהיר בדבר קיום זכויות העו – (5מסמך א)
 .והאבטחה בלבד הצהרה לעניין תשלום שכר בתחום השמירה – (6מסמך א)
 .ואבטחה )לא כולל סדרנים( נספח תמחירי לעובדי שמירה – (7מסמך א)
 .נוסח ערבות בנקאית למכרז – (8מסמך א)
 נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה. – (9מסמך א)
 תיאום הצעות במכרז. תצהיר אי – (10מסמך א)

 

 במכרז מציעההצהרת   -ב' מסמך 
 הצעת המציע -(1)'מסמך ב

 
 

 הסכם -ג' מסמך 
 

 .השירותיםמפרט  – נספח א'

 'נספח ב
נספח ג'

– 
– 

 .)ייחתם על ידי חברת הביטוח לאחר הזכייה( ביטוחים קיוםאישור על 
 .ביצוענוסח ערבות 
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 2/2019מכרז מס'  
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות

 

 

 2/2019מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 וסדרנותאבטחה , למתן שירותי שמירה

 בירושלים בפרויקטים שונים
 

 
חברה עירונית  -ואריאל מואומנויות בע" ספורט, חברה, חינוך, רווחה, לתרבות אריאלהעירונית  החברה

בזאת הצעות  המזמינ"( אריאלאו " "החברה)להלן: " ם בע"מלניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלי
אותם היא מפיקה או  בירושלים שוניםואירועים בפרויקטים שמירה, אבטחה וסדרנות שירותי  למתןמחיר 

הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ומהווים , "(ההזמנה" ו/או "המכרז)להלן: " שהיא אמונה עליהם
 חלק בלתי נפרד הימנו. 

 
 

רטים כללייםפ .1



הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.


"(, האמונה העירייהרונית בבעלות מלאה של עיריית ירושלים )להלן: "הינה חברה עי אריאל .1.1
כחלק מניהול והפקת  .עיר ירושליםרחבי העל קיום אירועי תרבות, אומנות, פנאי וספורט ב

האירועים כאמור אמונה אריאל גם על שירותי השמירה, האבטחה והסדרנות באירועים 
את כוח האדם המתאים ויבצעו את  כאמור והיא זקוקה לגוף/ים אשר יעמידו עבורה

השירותים הנדרשים בהתאם להוראות מכרז זה על מסמכיו.



השמירה,  שירותיאת  זוכים אשר יספקו( 4)עד ארבעה  מכרז זה הינו מכרז מסגרת בו ייבחרו .1.2
שיקול דעתה הבלעדי על פי  אירועים שוניםב "(השירותיםלהלן: "לעיל ואבטחה וסדרנות )

מפורט במסמכי המכרז לרבות החוזה והמפרט על נספחיהם.והכל כשל החברה, 

 
במסגרת בחירת הזוכים במכרז, לחברה שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי 
ובהתאם לצרכיה על בחירת חברות שייספקו שירותי אבטחה בלבד, חברות שייספקו שירותי 

ירה בלבד.סדרנות ושמירה, וחברות שייספקו שירותי סדרנות ושמ ,אבטחה

 
כמפורט  במועדים ובהיקף הנדרשים לביצוע השירותים הזוכים מתחייבים להעמיד כוח אדם .1.3

ועל פי הנחיות החברה. חלוקת העבודה בין הזוכים תהא על פי שיקול דעתה  במסמכי המכרז
, כאשר תהא עדיפות להצעה הזולה ת המחיר של הזוכיםוובהתאם להצע הבלעדי של החברה

. ביותר



 במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ''ב יםההתקשרות עם הזוכתנאי  .1.4

 .על נספחיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )נספח ג'(


או להזמנות עבודה  מובהר למען הסר ספק כי החברה אינה מתחייבת למספר של אירועים .1.5
, שירותי שמירה ין()בכפוף להוראות כל ד רשאית להזמיןוהיא  ,במכרז זוכיםלאו לבלעדיות 

לא תהא כל  יםזוככל אחד מהול בכל דרך שתראה לה )לפי הצורך והעניין( אבטחה וסדרנות
ו/או תביעה בקשר לכך. טענה

 

 יםזוכאחד או יותר מהובהר, כי החברה תוכל בכל עת להורות על הפסקת ההתקשרות עם מ .1.6
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עפ"י  ותני שירות אחריםו/או לנ זוכה אחרל םאו חלק םכול ביצוע השירותים ו/או להעביר
.בקשר לכך לא תהא כל טענה ו/או תביעה יםשיקול דעתה הבלעדי ולזוכ

 

)להלן:  על הסכם ההתקשרות החברהמיום חתימת  חודשים 24 -הינה לההתקשרות תקופת  .1.7
זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  לחברה "(.תקופת ההתקשרות"

התקופות להלן: ")חודשים כל אחת  12נוספות בנות תקופות  3-ב ההתקשרותתקופת 
, הכל באופן המפורט בהסכם. על התקופות הנוספות יחולו מסמכי המכרז ("הנוספות
וההסכם.

התמורה בגין השירותים תהא בהתאם להצעת הזוכה במכרז ובכפוף לעדכון התמורה ותנאי  .1.8
 ה המפורטים בהסכם.יתשלומ

תנאים להשתתפות במכרז  .2

 
)להלן:  בכל התנאים המצטברים מי שעומד במועד הגשת ההצעות למכרזתתף במכרז זה להש רשאי

 להלן:"( המפורטים תנאי הסף"
 

 2013משנת , 1972 -ושירותי שמירה, התשל"ב חוק חוקרים פרטייםרישיון כדין לפי  בעל .2.1
.לפחות

 
לכל  יש לצרף העתק תקף של הרישיון או שוברי תשלום בגין הרישיון )משולמים כדין(

 .שם המשתתף בלבדאחת מהשנים, על 
 

 .1949הירייה תש"ט,  ילחוק כלג'  10בהתאם לסעיף  לאחזקת כלי ירייה מיוחדבעל רישיון  .2.2
תנאי סף זה רלוונטי רק למציעים שיציעו הצעת מחיר לאספקת שירותי אבטחה חמושה.

 
 .משתתףאו ע"ש עובד של ה שם המשתתף על כאמור יש לצרף העתק תקף של הרישיון 



 ם שוניםיאירועבו/או סדרנות  1אבטחהו/או  מתן שירותי שמירהב סיון קודם ומוכחיבעל נ .2.3
 סדרנים 20הפעיל , כאשר בכל אירוע )במצטבר( לפחותם יאירוע 30-ב 2015-2017 ין השניםב

לכל הפחות. ו/או מאבטחים

 

מנהל  /קב"ט חתום על ידי מנכ"ל /אי סף זה ימציא המשתתף אישור להוכחת עמידתו בתנ
 יש) (2מסמך א), בנוסח השירותיםהוענקו לו הגוף של  או בעל תפקיד אחר /הכספים

 .(לפחות אירועים 30-להגיש מספר אישורים עד להגעה ל



בכל אחת (, לא כולל מע"מ)לפחות  שקלים חדשיםמיליון  2בסך של  ספי שנתיבעל מחזור כ .2.4
.2015-2017מהשנים 

 
 (.3מסמך א)אישור רו"ח בנוסח  זה יצרף המשתתף  להוכחת עמידתו בתנאי סף  

 

, לא הורשע 1976-המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.5
משתי עברות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים  ביותר

השנים  3-, ב2011-בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 אליו הזיקהלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף תצהיר של המציע ושל בעלי 
בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה 

                                                 
 למציעים שיציעו הצעת מחיר לאספקת שירותי אבטחה חמושה. רלוונטי 1
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המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים בנוסח וההסכמים הקיבוציים החלים על 
 (.5)א כמסמךהמצ"ב 

לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות בשלוש  .2.6
השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. לעניין זה, יראו מספר הפרות 

ור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן איש
 התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף אישור תקף למועד הגשת ההצעות ממינהל 
בדבר ההרשעות  אליו זיקהההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת לגבי המשתתף ולגבי בעלי 

בתחום דיני העבודה ו/או היעדרם. והקנסות



בעל רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" בהתאם לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם,  .2.7
.1996 –התשנ"ו 

 

 .המשתתף בלבדשל הרישיון על שם  תקףיש לצרף העתק 
 

.להלן 5.1מפורט בסעיף כ ₪ 000,1ל רכש את מסמכי המכרז בסך ש .2.8

 

ה על רכישת מסמכי המכרז.יש לצרף העתק קבלה המעיד



 להלן. .104כמפורט בסעיף להבטחת הצעתו  ₪ 00002,ית ע"ס הגיש ערבות בנקא .2.9

 

 בדיוק. (8מסמך א)יש להגיש ערבות בנקאית בנוסח 
 

עדת המכרזים, ורשאית ום האמורים לעיל להשתתפות במכרז, תנאיה כללא קיים המציע את 
 ,לחלופין את הצעתו של המציע או מוחלט, לפסולמטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי וה

ו/או הפרטים ו/או העניינים לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 
 .שבהצעתו

 

ההצעה .3

 

" או המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " .3.1
דרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם "(, כל המסמכים והאישורים הנהמציע"

המשתתף במכרז בלבד.



 ", כאשר על המציע לנקוב "הצעת המציע -(1)ב'מסמך הצעות המחיר תוגשנה על גבי  .3.2
מציעים המעוניינים לספק שירותי אבטחה חמושה . לכל סוג שומר במחיר לפי שעת עבודה

ינקבו בהצעתם את המחיר המוצע על ידם )בנוסף לסדרנות ושמירה או רק אבטחה חמושה(, 
יודגש כי הצעת המחיר למאבטח חמוש לא תילקח בחשבון במסגרת לשעת מאבטח חמוש. 

, אך תחייב את המציע במידה שהצעתו תיבחר על ידי השוואת הצעות המחיר של המציעים
 .החברה

 
)מקור+ העתק(. בשני עותקיםיש להגיש את ההצעה 

 
ציע.המחירים בטופס הצעת המ , לרבותו בעט בלבדימולאכל מסמכי המכרז  .3.3

 

מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף  מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. .3.4
.במועד הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין



מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המשתתף כוללת את כל ההוצאות של המשתתף, בין  .3.5
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בין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע כלל הפעולות על פי תנאי המיוחדות ו
, הכל בהתאם לאמור וכיוצא בזה המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד וחומרי עזר, ביטוחים

.וההסכם במסמכי המכרז

 
על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף,  .3.6

 . וכן בשולי כל דף יו, במקום המיועד לכךנספחו, ההתקשרות הסכם

 

מסמכי ההצעה .4



(, כשהם חברהוההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י הט מלא של כל מסמכי המכרז, ס .4.1
ידו.-חתומים על



.לעיל 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .4.2

 
(.1)מסמך אטופס פרטי המשתתף בנוסח  .4.3

 
:, דהיינו1976ציבוריים  התשל"ו  ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופיםכ .4.4



הוא מנהל את  ישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כיא .4.4.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

הוא נוהג וכי  (, או שהוא פטור מלנהלם"חוק מע"מ" –)להלן  1976מוסף, התשל"ז 
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס  לדווח לפקיד

לפי חוק מע"מ.



.(9מסמך א), בנוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה .4.4.2



.(4)כמסמך אתצהיר לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, בנוסח המצ"ב  .4.5



.(6כמסמך א)בנוסח המצ"ב  הצהרה לעניין תשלום שכר בתחום השמירה .4.6



ור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.איש .4.7



תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר יצורף להצעה  - ידי תאגיד-עלהוגשה הצעה  .4.8
אישור עורך וכן פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו 

גבי -כי החתימות עלודין או רואה חשבון של התאגיד באשר לזכויות החתימה בתאגיד 
)בשולי טופס ההצעה והצהרת  ןמסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניי

(.או במסמך נפרד המציע



יצורף להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע וכן  - עוסק מורשההוגשה הצעה ע"י  .4.9
ההצעה. אישור עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז ו



וצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת ערבות מקור, אוטונומית, שה .4.10
הצעתו במכרז לפי  וזאת להבטחת , 8.4.2019בתוקף עד ליום ו ₪ 00002,בסך של  ,החברה

 בדיוק. (8כמסמך א)הנוסח המצ"ב 

 
 מובהר כי: 

 
פה נוספת והמציע יאריך לתקותהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות וועדת המכרזים 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה -את תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי
 . לפסילת הצעת המשתתף
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וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי 

 מכרז זה.

 

ון, כולה או חלקה, לפירעלהגיש את הערבות  יהיו רשאיות חברההוועדת המכרזים ו/או 
 במקרים הבאים:

 

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, כל אימת  .4.10.1
 בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .4.10.2

כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא  .4.10.3
 מדויק. 

ימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות כל א .4.10.4
 הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

 
עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה חברההמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת 
 סק ערב.ע

 

 .לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרזשהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 
 
 

, מטעם זה בלבד ולפי החברהרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע צירף א ל
או לחילופין לבקש כי יוסיף ו/או שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע 

 ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או מהנתונים המפורטים בה.  ישלים ו/או יתקן
 

, אך לא תרשאי חברהתהא המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות 
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף  חייבת,

ו/או  חברההוהמציע מתחייב לשתף פעולה עם  ע על ידהתוך פרק זמן קצוב שייקב להצעתו כאמור
ובלבד שכל מסמך,  ידם,-שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על מי מטעמה

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע 
 .במכרז זה להגשת ההצעות

 

תוצאוהרכישת חוברת המכרז ו .5



. סכום זה חברהבמשרדי ה ₪ 000,1רז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של את חוברת מסמכי המכ .5.1
לא יוחזר בכל מקרה.



, ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .5.2
תחולנה על  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

. מציעה

 
 

אופן ומועד הגשת ההצעה .6

 

ללא  בלבד ושם המכרז יירשם מספר המכרז המציע יגיש את הצעתו במעטפה סגורה עליה .6.1
סימני זיהוי אחרים.



היכל הפיס ארנה בירושלים דרך בחברה בתיבת המכרזים במשרדי המעטפת המכרז תופקד  .6.2

הצעה שתוגש  בדיוק 12:00בשעה  5.2.19ליום שלישי ה, עד ירושלים 1בנבנישתי 
לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה 
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אליו( ולא תידון כלל.



)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
)שלושים( יום  30תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  חברהבמכרז. ה

וספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. נ



המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  .6.4
תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.



י המכרז )למעט השלמת ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכ
הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה 
או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו, או לראות את הצעתו כאילו 
הוגשה ללא הסתייגות כאמור. בכל מקרה )גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור( יחייב 

צדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.את ה



או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  רבדואמשלוח ההצעה  .6.5
, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא אהמכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה של
.  פות במכרזהמכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתת

 

החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.   .6.6

 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ע בהגשת הצעתו מבי .6.7
ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

הבהרות ושינויים .7

 

אמצעות גב' דנה מלכה לוי המשתתפים רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה בכתב ב .7.2

 00:12בשעה  22.1.19עד ליום   MLDANA@jerusalem.muni.ilבדוא"ל: 

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -פרשנות או תשובה שניתנו בעלהבהרה, כל הסבר,  .7.3
 .תחייבנה את החברה –בכתב  תשובות

 
עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  החברה רשאית בכל .7.4

לא יהיה תוקף ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 
 אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, ותיקונים, כאמור, לשינויים, הבהרות

שינויים, הבהרות  .המכרזחלק בלתי נפרד מתנאי  השינויים, ההבהרות והתיקונים יהיו
  שימסרו על ידם. הפרטיםלפי  או בדוא"ל, פקסימיליהותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות 

 



תשמירת זכויו .8



כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .8.1
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.



ראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מלוא הכמויות ו/או אין ל .8.2
מרביתן מהמציע/ים שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז זה. 

 

אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על החברה חובה או להעניק למי שנקבע/ו  .8.3
כזוכה/ים זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו. 

mailto:MLDANA@jerusalem.muni.il
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אית לאכוף על המציע/ים שהצעתו/ם תיקבע כזוכה את קיום תנאי החברה תהא רש .8.4
. ההסכםהצעתו/ם במכרז  בהתאם לתנאי 

 
 

ואופן חלוקת העבודות בין הזוכים בחינת ההצעות .9

 
תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:  החברה .9.1

 
ם אשר הצעתם שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעי ייבדקו תחילה

  .1ב'במסמך בהתאם לאמור  הצעת המחיר תיבחןתימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, 

 

ככלל, בכפוף לעמידה בהוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין, לרבות שמירה על זכויות  .9.2
שהמחיר שלהן עבור )וניתן אף פחות( עובדים, תבחר וועדת המכרזים בעד ארבע הצעות 

זוכים( יהא המטיב ביותר עבור  2זוכים( ושמירה וסדרנות )עד  2עבודות אבטחה )עד 
החברה מבחינת מחירן ואשר יחתמו עם החברה על ההסכם המצורף אשר מכוחו תוציא 

 החברה לזוכים הזמנות עבודה מעת לעת לצורך ביצוע השירותים.

 

)מבלי  40 -כ עדהעבודה תחולק לזוכים באופן בו באירועים שבהם נדרשים  .9.2.1
המציע שהצעתו היתה הזולה אזי, , סדרנים/שומריםיב למספר מדוייק( להתחי

 לבדו את כל הסדרנים/שומרים באותו אירוע. יספקביותר במכרז 
 

, הזוכים הנוספים יהיה סדרנים/שומרים 40-כיותר מבאירועים שבהם נדרשים  .9.2.2
שהצעתו נקבעה כזולה ביותר, ואז יחולקו  לזוכהרשאים להשוות את מחיריהם 

וזאת בכפוף ליכולתם, זמינותם  הזוכיםדות באירועים הנ"ל באופן שווה בין העבו
 ורמת השירותים שתינתן על ידם במשך כל תקופת ההתקשרות.

 
, והזוכים הנוספים סדרנים/שומרים 40-יותר מבאירועים שבהם נדרשים  .9.2.3

החליטו שלא להשוות את הצעותיהם להצעה הזולה ביותר, יחולקו העבודות 
וזאת בכפוף , מציע הזולשבין מחירם למחיר של הבאופן יחסי הנ"ל באירועים 

ליכולתם, זמינותם ורמת השירותים שתינתן על ידם במשך כל תקופת 
 .ההתקשרות

 
לשעת סדרן והמציע אחריו הציע ₪  40המציע הזול הציע סכום של  -לדוגמא

אז מההצעה הזולה.  25%-לשעת סדרן. ההצעה היקרה גבוהה ב₪  50סכום של 
( והמציע 75%סדרנים ) 34סדרנים יספק המציע הזול  45באירוע שבו נדרשים 

 סדטנים. 11אחריו יספק 
 

מובהר בזאת, כי הזוכים הנוספים אינם מחוייבים להשוות את הצעות המחיר שהגישו 
 להצעה שנקבעה במקום הראשון.

 

או תוספת שייעשו  אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי .9.3
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

עדת וו/או להשלמתה ע"י ו ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה
 .עדת המכרזיםוהמכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ו

 

מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת  או ךמסמאי הגשת  .9.4
עדת ואו לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ו ההצעה

 .המכרזים
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רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  עדת המכרזיםוו .9.5
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת , או בשל חוסר ותנאיהמהות ההצעה 
 .מונע הערכת ההצעה כדבעי ועדת המכרזים

 

אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או  עדת המכרזיםולמרות כל האמור לעיל, ו .9.6
ה בתנאים, ללא חובת יעדת המכרזים להתנות את הזכיורשאית ו, כן כזוכהכל הצעה שהיא 

 -כספית ו/או אחרת  -לא תהא למשתתף כל דרישה כי שות, מובהר בזאת מפור .הנמקה
 עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. בקשר עם כל האמור לעיל ו/או , חברהמה

 

עדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ו .9.7
שלא בדרך המקובלת שפעל בחוסר תום לב ו/או או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

עדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ולהוליך שולל את הו תהיהישכוונתו בהליכי מכרז, או 
בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז  תכסיסיםאו על ידי 

 או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(ממי  ו)אעדת המכרזים וו .9.8
פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא  מהמשתתפיםלדרוש הצעתם, 

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,  ההצעותגם לאחר פתיחת 
 .לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

 
המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  וועדת .9.9

ושל רשויות  חברהניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של ה
לבקש ולקבל  חברהבעבר. לצורך כך, תהא רשאית ה המציעמקומיות וגופים אחרים עם 

ציעים מתחייבים לשתף פעולה עם מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמ
 , ככל שיידרש. חברהה

 
 

הודעה על זכייה וההתקשרות .10



.יםלזוכ חברהתודיע על כך ה ,במכרז יםקביעת הזוכלאחר  .10.1



את כל המסמכים  חברהלהמציא ל בהודעתה, יהיה על הזוכים חברהבמועד שיקבע ע"י ה .10.2
ואישור על ת ביצוע, ערבולרבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרז הםוהאישורים שעלי

.עריכת ביטוחים



לעיל, תוך התקופה  10.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףאחר  מהזוכים מי א מילאל .10.3
אשר עליו להמציא נוכח  מציא אחד או יותר מהמסמכיםשם ולרבות אם לא ה האמורה

במכרז,  תו של הזוכהלבטל את זכיי חברה, תהא רשאית הזכייתו ו/או חזר בו מהצעתו
דלעיל(  4.10 חלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור בסעיףול

וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 
הזמין לבמקרה זה  חברהתהא רשאית הכן לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 

לי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית מציע אחר, והכל מבאת העבודה מכל 
, לרבות הזכות להיפרע מאת הזוכה המקורי את כל דיןפי -עלפי המכרז ו/או -על חברהה

. נזקיה בגין ההתקשרות עם הצד השלישי כאמור ותנאיה

 

ותשיב להם את  תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם חברהה .10.4
.וערבות המכרז שהגיש
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אישור תקציבי  .11

 

, הבמכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בחבר יםכמובהר בזאת כי קביעת זו .11.1
ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב החברה למכרז, רשאית החברה לבטל את המכרז.

 

עד להיקף  ף השירותיםכן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היק .11.2
המאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. התקציבי המתאים ו

 

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא  .11.3
כלפי החברה בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.  

 


ביטול המכרז .12



ת למכרז רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצא חברהה .12.1
חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא 
יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא 

 באלה. 
 

אך לא  –תהא רשאית  חברההי כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2
 ל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: לבט -חייבת 

 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  .12.2.1
, וזאת שירותיםכמחיר הוגן וסביר ל חברהלהמקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה 

מכרז  מושא ביצוע השירותיםלשלם עבור  חברההבהסתמך על המחיר אותו נוהגת 
.לביצוע השירותיםגרת התקציבית שאושרה זה ו/או המס



התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  .12.2.2
ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות 
במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על 

 שלמים.נתונים שגויים, או בלתי 
 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .12.2.3
בניסיון ליצור הסדר כובל.

 
עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ חברהההחליטה  .12.3

ו/או כלפי מי מטעמה. חברהההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 
 

כלליות הוראות .13

 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג לחברההתברר  .13.1
במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  החברהאחר שהציג המציע כלפי 

 –לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  החברה
 לבטל את הזכייה.

 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות החברהמכי המכרז הם קניינה הרוחני של מס .13.2
 בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
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סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .13.3
 .ירושליםבלמכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 



 ______________
                        

 רוית יצחקי, מנהלת אירועים והפקות        
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 2/2019מכרז מס' 
 (1)מסמך א

 פרטי המשתתף
 

 פרטי המשתתף
 

. שם המשתתף: _______________________ , ת.ז/ח.פ. _______________________1

שרד רשום: ___________________________כתובת: ___________________כתובת מ

____________________ נייד :________________מספרי טלפון: ________________

 מספרי פקסימיליה: _______________________________



 . איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו:2
שם ________________________________________

תף _______________________________, מס טל נייד: ________________תפקידו במשת

כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר שפרטיו לעיל, והתשובות 
תחייבנה את המשתתף. חברההלו על ידי   שתימסרנה



____________________

 חתימת המשתתף 
 

 
 

 רו"ח/אישור עו"ד



מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. ___________ מאשר בזאת כי אני הח"
חתומים על ידי ה"ה  2/2019מכרז פומבי  –זה  מסמכי הליך

מורשי  , אשר הינם(שם + ת.ז)_______________________________________________
( "המשתתףלן: "לה)_______________ החתימה מטעם ___________________________

וחתימתם דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
____________________      ______________

וחותמתחתימה        תאריך 
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 2/2019מכרז מס' 
 (2מסמך א)

 אישור לביצוע עבודות
  לכבוד

החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ

 

 ם שוניםבאירועי וסדרנות אבטחה, שמירהשירותי אישור על  ביצוע  :הנדון
 

מס' תאגיד רשום  (המשתתף)שם ____________________________  אני החתום מטה מאשר בזה כי

החברה/ גוף ___________________________ )שם -העניק ל"( המשתתף)להלן: " ____________

בתקופה שבין ם אירועיבכמות של _________  וסדרנות טחהאב ,שמירהשירותי  (ציבורי

ו/או  סדרנים__ _____________ כשבכל אירוע הפעיל  ,_________ ועד ______________________

 לפחות.מאבטחים 

 

 
 :המאשרמזמין העבודה ופרטי פרטי 

 
   מזמין העבודה

 
 

 תפקיד  ניידטלפון  של המאשר שם ושם משפחה
 
 

  

 
 
 

           יך: תאר
 חתימה וחותמת                   
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 2/2019מכרז מס' 
(3מסמך א)             

אישור מחזור כספי                                            
                           

 
 

 אישור מחזור כספי
 

 לכבוד 
 ______________________ )המשתתף(

 
 2017-2015בשנים אישור על מחזור כספי נדון : ה

  
 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 
 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ .א

 
(  1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) .ב

 תאמה( על ידי משרדנו.בוקרו/נסקרו )בה

 
 לחילופין:

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )
 
( _________ 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג

 (.2שומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית ת

 
 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
 _________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 
 לחילופין:

( 1ח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת / דו
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.

  
המחזור הכספי של ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

 .לפחות )לא כולל מע"מ( ₪_______ הינו גבוה מ / שווה ל_________________ 2015-2017בשנים תכם חבר

 
 ,בכבוד רב 

 
___________________  

 רואי חשבון  
 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

יראו אותן  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 
 : הערות
 בישראל  אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע– 

 . 2009אוגוסט 

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח  
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2/2019מכרז מס'   
(4מסמך א)  

הצהרה לפי חוק העסקת 
 עובדים

 
 

 1996-הרה לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"והצ
 

 
אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

ינו עוסק במתן שירותי כוח אדם ואינו "קבלן כוח א קבלןהמכרז זה,  מושאשירותים הלצורך מתן  .1
 .1996-לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1אדם" כהגדרתו בסעיף 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 
____________ 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח

 

אשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מ
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

_____________ 

 עו"ד         
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תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים בו ועל פי 

 השמירהצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 
 
 

 ___, לאחראני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה _________
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  

 בכתב כדלקמן:
 
,  1981 -כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א הזיקה. אני הוסמכתי כדין על ידי/ בעל 1

 2/2019להצעה למכרז מס'  "( לחתום על תצהיר זה בתמיכההמציע__________________ )להלן: "
 "(.המכרז)להלן: " פרויקטים שונים בירושלים, אבטחה וסדרנות בשמירהלמתן שירותי 

 
 
. ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות, מתחייב 2

קיים כלפי המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( י
המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף  מושאהמועסקים מטעמו בביצוע השירותים 

)לעניין עובדי  , את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאיםהשמירה
 : לא כולל סדרנות( –שמירה ואבטחה בלבד 

 
 .1945ה(, פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודע 
 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  
 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 
 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 .1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 .1954-גון הפיקוח על העבודה, תשי"דחוק אר 
 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 
 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1988-שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"חחוק  
 ים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"אחוק עובד 
 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  
 1957-תשי"ז חוק הסכמים קיבוציים, 
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו 
 נהל התקין(, א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במי5סעיף  

 1997-תשנ"ז
 
 
 במשבצת הנכונה: X. למילוי ולסימון 3
 

2/2019מכרז מס'   
(5)מסמך א  

 תצהיר קיום זכויות עובדים
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 בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או לא הורשע/והמציע / אני וחברות אחרות בבעלותי*:  
 יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה

 .2011-של דיני העבודה, התשע"ב
 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות מבין הורשעוהמציע / אני וחברות אחרות בבעלותי*:  

 העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  וחלפו 2011-העבודה, התשע"ב

 
 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות מבין הורשעוחברות אחרות בבעלותי*: המציע / אני ו 

 העבירות המנויות בחוקי העבודה המנויים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני
 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  ולא חלפו 2011-העבודה, התשע"ב

 ההגשה. 
 

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות כאמור. רצ"ב העתק אישור של מינהל 
 
 
 במשבצת הנכונה** X. למילוי ולסימון 4
 

 עיצומים לא הוטל/ומציע / על חברות אחרות בבעלותי*: ל זיקהעל המציע / עליי כבעל  
שכר  , לפי חוק1991-כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים התשנ"א

ולפי הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של  1987-מינימום, התשמ"ז
 . 2011-דיני העבודה, התשע"ב

 
 עיצומים כספיים הוטל/ומציע / על חברות אחרות בבעלותי*: זיקה בעל המציע / עליי כבעל  

, לפי חוק שכר מינימום, 1991-תשנ"אבשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים ה
ולפי הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני  1987-התשמ"ז

 שלוש שנים לפחות ממועד הטלת הקנס האחרון ועד למועד ההגשה. וחלפו 2011-העבודה, התשע"ב
 

 עיצומים כספיים הוטל/וי*: במציע / על חברות אחרות בבעלות זיקהעל המציע / עליי כבעל  
, לפי חוק שכר מינימום, 1991-בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים התשנ"א

המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני  ולפי הוראות החיקוקים 1987-התשמ"ז
 ולא חלפו 2011-העבודה, התשע"ב

 האחרון ועד למועד ההגשה.שלוש שנים לפחות ממועד הטלת הקנס 
 

 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות כאמור.
 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
 
 

 ____________________  _________________ 
 חתימת המצהיר     תאריך  

 
 

 אישור
 

__________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי הנני מאשר בזה, כי ביום _
ברחוב__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 

____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי  מספר
תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/

 יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 _______________  _________________________  ___________ 
 חתימה   חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך  

 
 

 . זיקהי וחברות אחרות בבעלותי" בתצהיר בשם בעל * סמן לפי העניין: "המציע" בתצהיר בשם הגוף המציע, "אנ
 

 * * לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל
 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
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2019מכרז מס'   
(6)מסמך א  

שכר בתחום השמירה תשלום  
 
 

 השמירההצהרה לעניין תשלום שכר בתחום 
 

 
שהוזהרתי  אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר

בכתב  כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 
 כדלקמן:

 
"( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציעעל ידי __________________ )להלן: " אני הוסמכתי כדין
 "(.המכרז)הלן: "2/2019 להצעה למכרז מס' 

 
עבור שעת עבודה ביום חול רגיל  שמירה או אבטחה )לא כולל עובדי סדרנות( השכר שישולם על ידינו לעובד

 ___________ שקלים חדשים לשעה. -לא יפחת מ
 

, כולל כל המרכיבים )בתחום השמירה והאבטחה לא כולל סדרנות( למעביד לשעת עבודהעלות השכר 
_____________ שקלים חדשים לשעה. בהתאם  -המפורטים בנספח התמחירי שצירפנו, לא תפחת מ

לנקבע בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה עובדי 
 .הכלכלה, המתעדכנים על ידי שר 2012 -קבלן(, התשע"ב

 
הצעתי במכרז זה כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם כולל רווח למתן 

 השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.
 
 

.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת  
 
 

_________________ ____________________ 
תאריך   מצהירחתימת ה      

 
 
 
 

 אישור
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי 
ברחוב__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 
מספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא שהזה
 יעשה/תעשה כן,  אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 
 _______________  _________________________ ___________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך  
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2/2019ס' מכרז מ  
(7מסמך א)  

 נספח תמחירי לעובדי שמירה

 
 ואבטחה )לא כולל סדרנות( נספח תמחירי לעובדי שמירה

 כללי: 1.1

לספק תשלום לעובדיו בהתאם להתחייבות המופיעה בנספח זה  קבלןהפרת התחייבותו של ה 1.2
 ים.תחשב להפרה יסודית של תנאי ההסכם ותהווה עילה לביטולו המיידי ונקיטת צעדים משפטי

עומד במחויבותו  קבלןבדיקות תקופתיות על מנת לוודא שה כמו כן יובהר, כי החברה תערוך 1.3
 לשלם לעובדים את השכר המינימאלי אליו הוא מחויב.

הטבלאות והנתונים בנספח זה נכונים למועד פרסום המכרז. במשך הזמן יתכנו שינויים  1.4
 וי חוקים והוראות שונות בתחום. בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינ

למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק,  1.5
דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן 

ש לפעול בהתאם חסר, וכי במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין י
 לטבלה.

ש"ע חודשיות וללא ותק(. עלויות אלו  182פירוט עלויות קבועות ביחס לשעת שכר )לפי הנחה של  1.6
 יותאמו לפי תמהיל העובדים בפועל והביצוע בפועל:

 :נספח תמחירי לעובדי השמירה .2

 4, בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 2018באפריל  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  2.1

 :2016בדצמבר  22ומיום  2014באוקטובר  2וצווי הרחבה מיום  2012בדצמבר 

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12  ₪  

שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה, המוגדר בחוזה שבין 

₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי ₪  5,300המדינה לקבלן השמירה, יעמוד על 

 עבודה.לשעת 

 .22.12.2016צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

פשהחו  
1.34  ₪  

(%4.62)  

 , הכול בהתאםהראשונות השנים 4-ימי חופשה בתשלום ב 12

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

 .3.5 ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: ורמק

 .15, סעיף 02.10.2014מיום  והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה

 חגים
011.  ₪  

(%3.46)  

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים עבדו  9-העובדים זכאים ל

 . , אלא אם נעדרו בהסכמת המעסיקאחרי החגיום יום לפני ו

 .19, סעיף 02.10.2014 מיוםוהאבטחה  השמירהצו ההרחבה בענף  מקור:

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H100.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 הערות  

 הבראה
1.36 ₪  

 

 ליום. ₪  424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

לעובד כרכיב . דמי ההבראה ישולמו הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון

 .ישולם לצד שכר השעה, אשר נפרד

  חופשה והמחלה.כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, התעריף זה 

העסקה מעבר להיקף משרה יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 מלאה. 

 .3.6 ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה : מקור

 .20124.12.0הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 פנסיה
2.46 ₪  

(%7.5)  

 שירותים על הפיקוח חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

 מהיום הראשון, החל על שם העובד תעשה ,2005-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות

בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, , זאת להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות

 די ההסתדרות הכללית.בכלל הדירוגים המיוצגים על י

, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, בתוספת דמי הבראה יסודההפרשה תתבצע על שכר 

 תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

יש להפריש גם בגין  ביום המנוחההעובד עבד שעות נוספות או שעבד במקרה שבו 

 תמורת עבודה זו.

 צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.: מקור

 .04.12.2014 הסכם קיבוצי מיוחד מיום

 .02.10.2014מיום בענף השמירה והאבטחה צו הרחבה 

 פיצויים
2.73  ₪  

(%8.33)  

 תפיננסיים )קופו שירותים על הפיקוח חוקב הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה

החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך  ,על שם העובדתעשה  ,2005-ה"גמל(, התשס

לפנסיה  [נוסח משולבה לצו ההרחבה ]6סעיף בזאת למרות האמור . ביצוע ההתקשרות

 .חובה

, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, בתוספת דמי הבראה היסודעל שכר ההפרשה תתבצע 

 תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

יובהר כי . 6%בלבד  העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

 , לפי העניין(.150%או  125%שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה )

 התוספתובגין  8.33%בגין שכר היסוד יש להפריש  -ביום המנוחה במקרה שהעובד עבד 

 . 6%לעבודה בשבת יש להפריש 

 .1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  :מקור

  .4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014מיום בענף השמירה והאבטחה צו הרחבה 

http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H095.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H096.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 הערות  

 ביטוח לאומי
1.13  ₪  

(%3.45)  

מעבר לשכר זה  .ביטוח לאומי 3.45%ולם מש ,מהשכר הממוצע 60%עד לשכר של 

 . 7.5%משולם 

בשל  , וזאתהנמוך נלקח בחשבון התעריףבטבלה זו יודגש כי בחישוב רכיבי השכר 

  .מהשכר הממוצע במשק 60%משתכרים עד העובדה שמרבית העובדים 

]נוסח משולב[,  חוק הביטוח הלאומיבכמפורט  ,ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים

מתנות , : חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראהכגון ,מעבר לשכר היסוד ,1995-התשנ''ה

 .לחגים, סבסוד ארוחות

 .1995-, תשנ"ה[בנוסח משול]חוק הביטוח הלאומי : מקור

 קרן השתלמות
2.46  ₪  

(%7.5)  

 

לטובת  לקרן השתלמותהפרשה יב לבצע הקבלן מחו 2014בנובמבר  1החל מיום 

העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע 

 עבור עובדים, גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

 

היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו )גם עבור עובדים שכר רכיב  עלההפרשה תתבצע 

ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, 

 חג ומחלה. 

 

עבור הגמול המשולם עבור יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

 בגיןשכר הרגיל המשולם ור הביום המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עב עבודה

 יום המנוחה.  עבודה ב

אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע ההפקדות לקרן השתלמות 

 לעובדים.

 20124.12.0הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  

₪  41.62 סה"כ   

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

עד לתקרה  לעובד, יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל

 ליום עבודה. ₪  26.4המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם לקבלן עלות תעריף חופשי 

 חודשי באזור קבלת השירותים, אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז.

 עבודה וממנה.לה צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיע: מקור

https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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הפרשות 

לגמל בגין 

החזר 

 הוצאות

 (%5)  

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה אישית על שם העובד 

 .החל מהיום הראשון להעסקתו

 רכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות לעובדים.

  4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014מיום בענף השמירה והאבטחה צו הרחבה 

  מחלה

על ביצוע התשלומים  רואה חשבוןבלת אישור תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד ק

אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד  ,בפועל

, או לפי צבירת ימי המחלה של בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתיבחברה 

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות העובד בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי

 כלפי העובד. בלןהקשל 

אולם  ,1976-"והתשל מחלה דמי חוקהתשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 

על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש 

אך לא ימי מחלה  24ובסה"כ  -עבודה שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי  130 - יותר מ

 מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות 

 ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

 .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו ההרחבה בענף השמירה 

 

 שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

יש לשלם שעות נוספות על פי , העובד ביצע שעות נוספות בפועלבמקרה שבו  -ת נוספות שעו 3.1

  והאבטחה. החוק וצו ההרחבה בענף השמירה

ה חופשחודשי עבודה ומעלה זכאי ל 6כל עובד המועסק  -חופשה מסיבות משפחתיות  3.2

 כדלקמן: 3.5בתשלום, בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

 .ימי חופשה 3-נישואין זכאי העובד ללרגל   3.2.1

 .יום חופשה 1-נישואי בנו/בתו זכאי העובד ללרגל   3.2.2

 .יום חופשה 1-לידת בן/בת זכאי העובד ללרגל   3.2.3

 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות  - היעדרות ביום הזיכרון 3.3

, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי איבה

בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת  -לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

 זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ סבתו.

ימים ויהיה  7להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד  - אבל ימי 3.4

 . מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרוזכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה, 

שגיאה! מקור  - שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.יובהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים 
 , הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי העובד.ההפניה לא נמצא.

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
http://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה 3.5

מספר שנות עבודה אצל המעסיק 

 או במקום העבודה
 מספר ימי חופשה

4 - 1 ימי עבודה 12   

ימי עבודה 13 5  

ימי עבודה 18 6  

8 - 7 ימי עבודה 19   

ילךוא 9 ימי עבודה 23   

 
העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל  - ימי הבראה 3.6

קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת 

אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור 

 הלן: ל

עבודה )בשנים(תקופת ה  מספר ימי ההבראה 

שנים 3עד   7 

10 - 4  9 

51 - 11  10 

91 - 61  11 

42 - 02  12 

ואילך 25 - מהשנה ה  13 

 
על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  - מצוינות ענקמ 3.7

הודעת תכ"ם, "אמות מידה אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסעל  ,ניקיון מצטיינים

  .7.3.9.2.4להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 

המפורסם  הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד מסך הרכיבים 1%גובה המענק יהיה  3.7.1

, גמול בעד עבודה ב לעיל(בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקו

 ( וקצובת הנסיעה. ובשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי ל

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם   3.7.2

 המענק. 

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי   3.7.3

ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת  פיטורים או לחישוב

 ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.   גמל

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם לשיעור   3.7.4

 ההפרשה שלו כמעסיק.

על פי התעריף יעודכן  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח( - שי לחג 3.8

השי ₪.  212.5השי לחג יעמוד על גובה ליום פרסום הודעה זו,  נכוןהמעודכן בשירות המדינה. 

גובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו  לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון תלושי קנייה(.

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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הוראת התכ''ם, ''הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים לקבוע בבהתאם 

  .7.3.9.2בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון'', מס' 

 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןתשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור   3.8.1

אם לשיעור בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהת  3.8.2

 ההפרשה  שלו כמעסיק.

3.9  
 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןתשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  3.9.1

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור  3.9.2

 ההפרשה שלו כמעסיק.

 

______  ___________________  _______________ 

 חתימה וחותמת המציע  החותם בשם המציע  שם מלא של  תאריך 

 
 

 
 

 

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 2/2019מכרז מס' 
 (8א)מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד 
 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ

 
 

 ערבות בנקאית למכרז: הנדון
 

"(, אנו המבקשיםלהלן: ")מספר זיהוי ______________  על פי בקשת ____________________
, (שקלים חדשים אלףעשרים  )במילים:  ₪ 00020,ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 .שפורסם על ידכם  2/2019 מס'שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז 
 

 ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

יעה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תב
 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. 

  
   ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 8.4.2019שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 

 בכבוד רב,                  
 

       __________________________ 
 בנק         
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 2/2019מכרז מס' 
 (9א)מסמך 

 תצהיר קיום דיני עבודה

 
  תנאי לעסקה עם גוף ציבורי - קיום דיני עבודהתצהיר בדבר 

 
אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 ה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש
 

"( שהוא הגוף המבקש הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן        .1
אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומניות עירונית החברה השל להגיש הצעה למכרז 

 .הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף . אני מצהיר/ה כימ"בע
 
ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "       .2

תנאי לעסקה  – קיום דיני עבודה"(, תחת הכותרת "החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 
 ה אותם.עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/

 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף        .3

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  על פיעבירה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר 1987 -מ"זאו לפי חוק שכר מינימום, התש 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו 2לופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף י( או, לח31.10.02לאחר יום 
-חוק עובדים זרים, התשנ"א על פיעבירה  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

(, אולם במועד האחרון 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991
 להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.      .4
 
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 
 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו ברחוב ____________, מר/גב' ____________, ה
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.
 

_________________     _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                        תאריך            
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 2/2019מכרז מס' 

 (10מסמך א)
 אי תיאום הצעות במכרז

 תצהיר

אני הח"מ ________________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה ב________________ 
 זאת כדלקמן:"( מצהיר בהמשתתףמספר זיהוי _______________________ )להלן: "

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא .2
 פוטנציאלי אחר.

 הצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל משתתף אחר בכוח או בפועל. .3

 אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.המשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף  .4

 המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף. .5

 המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

כלשהוא עם משתתף אחר )בכוח הצעת המשתתף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים  .7

 במכרז זה. )או בפועל

 במקום המתאים  Vיש לסמן 
o :המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, נא פרט 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

o  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של
 תיאומי מכרזים.

 אם כן, אנא פרט:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
 

____________        ___________     ____________    ___________     __________ 
 שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהירתאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד           

 
 אישור

אני החתום מטה, עו"ד _______________ מאשר, כי ביום _____________ התייצב בפני מר 
_______________ הנושא תעודת זהות שמספרה ___________: והמוסמך להתחייב בשם 

שית/אותו זיהיתי לפני ת.ז. __________________  מספר זיהוי ________________ והמוכר לי אי
מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן 

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

_________                               _____________________________________ 
 
        שם מלא + חתימה +  חותמת                                                        תאריך                                           
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 2/2019מכרז מס' 
 מסמך ב'

 הצהרת המציע

 

 הצהרת המציע
 
 תאריך:_________          כבודל
 

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
 
  א.נ.,ג.

 

 הצהרה והתחייבות
 

 
 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 

 

 , בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו,הסכםה והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ו/א .1
 . םו/או העלולים להשפיע עליה ביצוע התחייבויותינובובדקנו את כל הגורמים הקשורים 

 

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים  .2
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה 

 רים בזאת מראש על טענות כאמור.ואנו מוות

   

בפרויקטים שונים אבטחה וסדרנות , שירותי שמירה המכרז הינם מושאהשירותים כי  נודוע לי .3
הננו מצהירים בזאת כי סיירנו במקום השירותים  הכל כמפורט במסמכי המכרז., בירושלים

ם, ואנו מוותרים על חשיבות למתן השירותי המיועדים לאבטחה, ובדקנו את כל התנאים שיש בהם
למצב בפועל. חברההכל טענה בדבר אי התאמה של דרישות 

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.ליתן השירותים אנו מקבלים על עצמנו  .שבמסמכי המכרז

   

וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל , כוח האדם המקצועייםהטכניים, אמצעים כל האת יש לנו  .5
את  ולבצעבמתן השירותים מייד במועד תחילת ההתקשרות, כהגדרתו בהזמנה להציע הצעות, 

 באם נזכה במכרז. ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן הסכםעל פי הוראות ההשירותים 

 
נדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות ה .6

על פי ההסכם.

   

הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים אנו מצהירים בזה כי  .7
המגישים הצעות במכרז.

 

המקצועי והציוד המיומן להשיג את כל כוח האדם  נויכולתאו בו/ נוברשותמבלי לגרוע מן האמור,  .8
ים ע"פ הוראות המכרז ומסמכיו, ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהם. כוח האדם והציוד שהדרו

עובר לחתימה על החוזה, תואמים לחלוטין את כל  נו ו/או שיהיו ברשותנוהמקצועי שברשות
 והשירותים העבודותכל את  לבצע באמצעותם נוהדרישות המצוינות במסמכי המכרז, ויש ביכולת

.בדייקנותבשלמות והמכרז  מושא

 

להציג בפניה כל מידע / מסמך הנוגע לתלושי השכר  אתנונתונה הזכות לדרוש מ חברהידוע לי, כי ל .9
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של העובדים תוך בדיקתה כי אכן מועבר למועסק תשלום שכר ו/או כל רכיב נוסף הנדרש לפי 
הוראות חוקי דיני העבודה/החשב הכללי וכל הוראה מחייבת אחרת. 



על פי כל דין ו/או תקן לצורך בכפוף לכל דין ו מפורטותמוד בכל הדרישות הענכי  יםמתחייב אנו .10
 םהמכרז, לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה, תשלום לעובדי והשירותים מושאביצוע העבודות 

מקצועיים ומיומנים, דוברי לפחות, והעסקת עובדים בוגרים  1987על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז 
או עובדים בעלי אישורים לעבודה בישראל כחוק.\זהות ישראלית ו בעלי תעודתעברית, 

 
שנים ו/או שאינם בעלי אזרחות  18עסיק עובדים שגילם מתחת לגיל לעניין מכרז זה, אני לא נ .11

.ישראלית

 
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה כלפי  נוישנפר בחוקי העבודה ביחס לעובדכי כל הפרה  נוידוע ל .12

ויות הנובעות מכך. על כל המשמע חברהה

 
 הננו מתחייבים כי כל העובדים אשר יועסקו על ידנו במוסדות, כהגדרתו של מונח זה בחוק למניעת .13

 החוק למניעת העסקת עבריינילהלן: ") 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 דה במוסדות בהתאםבביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו כשירים לעבו ("מין

לא יועסק אדם כלשהו על ידנו בביצוע השירותים  להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין.
לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות  במוסדות כאמור לעיל, אלא לאחר שניתן

-, תשס"ג(אישור המשטרה)למתן שירותים לקטינים  למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון
2003.

 
, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ההסכםאת לא להסב ולא להעביר  יםמתחייב עוד הננו .14

ורשה להעסיק נ, כי לא נולמען הסר ספק, ידוע ל ו/או התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.
ר לעיל, לא יהא מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמו חברהקבלני משנה אלא לאחר קבלת אישור ה

, חברהכלפי ה נו עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותבהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותי
הכל כאמור במסמכי המכרז.

 
ו שהנתונים במכרז בדבר מידות ו/או כמויות ו/או מספרים ו/או כל נתון אחר המוצגים נידוע ל .15

והיקף  פשר למציע לאמוד את העבודהבמסמכי המכרז, נועדו לצורכי מידע כללי על מנת לא
ואינם תחליף לסיור ו/או לבדיקה במקום וכי על המציע חלה החובה לאמת ולוודא את  השירותים

הנתונים והתנאים בשטח ואת פרטי המידע, בכוחות עצמו ועל חשבונו.

 
כל  בהיקףשירותים להזמין  חברההו שאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של נידוע ל .16

.חברהה הזוכה במכרז וההזמנה תהא תלויה בתקציב שיעמוד לרשותמא ושה

  

יום )תשעים(  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .17
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  חברהידוע לנו, כי המהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

יום נוספים, וכי אם לא נאריך )שלושים(  30למשך וגשה עימה והערבות הבנקאית שהההצעה 
כפיצויים מוסכמים הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, 
על פי המכרז  חברהוקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

  ו/או כל דין. 

 

מחייב  הסכםים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם אנו מסכימים כי תהיו זכא .18
 בינינו לביניכם.

 

נפקיד בידכם ערבות במועד שנידרש לכך בהודעתכם היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי  .19
 . הסכם, ובסך המפורט בהסכםנוסח המצורף לב )ערבות ביצוע( הסכםלקיום ה בנקאית

בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על  היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד .20
והכל  ה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראשיידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבי
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 על פי המכרז ו/או כל דין.  חברהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

  

תנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי אנו מצהירים כי הצע -שהוא תאגיד  מציעל .21
כל מניעה על אין התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי 

 פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
ש ידוע לנו, כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בהסכם, גם אם לא הוזכרה במפור .22

 בחלק זה, מחייבת אותנו.
 
 

 ולראיה באתי על החתום לאחר שהבנתי את משמעותה המלאה של הצהרתי זו:
 
 

 :______________________וחותמת  חתימה  תאריך ________ 
 
 
 
 

 אישור עו"ד
 

"( מאשר המציעאני הח"מ ________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
חתמו בפני  - חתם בפני _____________, ת.ז. ___________, ואם זה תאגיד_________  בזה כי ביום

על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז וההצעה ה"ה __________________ ת.ז. 
-שהנם רשאים לחתום ולהתחייב על________________ ת.ז. _____________  -______________ ו

התקבלו אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי  בשם המציע וכיפי דין 
ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת המציע על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת 

 את המציע.
___________________ 

 ,עו"ד                             
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 2/2019מכרז מס' 
 (1מסמך ב')          

 הצעת המציע
 

 הצעת המציע
 

 
 לשעהמוצע מחיר  תפקיד

  שומר./בודק בטחוני

  מאבטח לא חמוש.

  .2מאבטח חמוש

  דייל/ת

  סדרן

  .3מחיר חודשי –שעות  10עד  –סדרן לשמירת לילה 

 

 25על המשתתפים לקחת בחשבון במסגרת הצעת המחיר להעניק שירותי מפקח על כל  .1
 מאבטחים./םבודקים ביטחונייים/סדרנ

 המאבטחים/סדרנים שבגזרת אחריותו בהתאם להנחיות המפקח יוודא ויפעל לתפקוד .2
המציע מתחייב ליתן שירותי שמירה, אבטחה וסדרנות  קב"ט האירוע. /המשטרה/נציג ההפקה

 א' להסכם )מסמך ג'(מפרט המצ"ב כנספח כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לבפרויקטים שונים 
 והנחיות החברה ו/או מי מטעמה. 

הכמויות המפורטות לעיל הן לצורך הערכת ההצעות המחיר במכרז בלבד ואין בהם משום  .3
או  פרויקטיםת בהתחייבות או הערכת כמויות לגבי שירותי השמירה/האבטחה או הסדרנו

  .השוניםבאירועים 

 .    , כנגד חשבונית מס במקוררהחבה, אשר ישולם על ידי כדין יתווסף מע"מהתמורה המוצע  למחיר .4

המחירים כאמור לעיל יהיו צמודים לשכר המינימום במשק / תוספת היוקר ותוספות ושינויים  .5
 ., ובכפוף למפורט בהסכםענפיים )הכוללים, בין היתר, את הנחיות משטרת ישראל(

אות, בין מיוחדות את כל ההוצ יםכי המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי, כולל ,ידוע לי .6
, המכרז, עפ"י תנאי המכרז מושא יםהשירותהעבודות ו ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע

ח אדם, ביטוחים, רישוי והיתרים, והחוזה, לרבות כ מושאומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי 
מכשירי קשר, ד, נשק, ציוד, ביגו) המכרז מושא והשירותים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות

 .כלכלה, הסעות, מגנו מטרים וכיו'(

מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע  .7
מהסכומים שיגיעו לי  חברההשירותים עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה ה

 דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.כל סכום שעליה לנכות לפי כל 

                                                 
 הצעה אופציונלית. 2
מתן השירות בסעיף זה יינתן לתקופה של חודש ומעלה, כל דרישה לשומר לילה של פחות מחודש, תחושב על פי  –מחיר חודשי  3

 בחישוב המחיר יש לקחת בחשבון שעות שבת .שעת שומר
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כי התחשבתי בהצעתי בעובדה, כי יהיה עלי לשלם לעובדים שיועסקו על ידי שכר  ,כן הנני מצהיר .8
וכן יתר הזכויות המגיעות על פי דין ועל פי  1987-בהתאם להוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז

 טחה. בענף השמירה והאבדים בוציים לעובהסכמים קי

 המזערי השעתי השכר בין לעיל, ההפרש המפורט השעתי לסך יתווסף וחג שבת בימי שירות מתן בגין .9

 התוספת לאחר כאמור המזערי השעתי לסוג העובד שנדרש לעבוד בשבת או בחג לסך בחוק הקבוע

  .כאמור ההפרש על 10% של נוספת ובתוספת וחגים בשבתות לעבודה בחוקהקבועות 

 

הערכה בלבד ללא כל התחייבות מצד החברה האירועים המתוכננים על ידה מידי  להלן, לצורך
 שנה:

 

 הערכת סד"כ  משך האירוע תאריך משוער שם האירוע

 120 ימים  4 אפריל פסטיבל הצלילים בעתיקה

 30 ימים 4 מרץ  צלילים במרכז העיר

 100-120 ימים 6 אפריל פסטיבל אביב בארנה

ימים )לא  17 ספטמבר-מאי ןאירועים בבריכת הסולט
 ברצף(

40 

 100 ימים 8 יוני פסטיבל האור בעתיקה

 70 ימים 11 אוגוסט יריד חוצות היוצר

  2 חודשים 3 אפריל -פברואר החלקה על הקרח בגן מיטשל

ימים  30 יולי פרויקט זירות קיץ
 כולל -רצופים

 שבתות ולילות

 סדרן בכל יום 1

ופקים אירועים בטדי ובארנה המכלל 
 ע"י חברת אריאל

   

 
לילה בארנהההחברה לא מתחייבת לשמירת  -שומרים קבועים/ לא קבועים למתקני החברה  

 
 מיקום פרטים משך השמירה הערכת סד"כ

  בימים א' ,ב, ג', ד, ה' 1
-15:00 בין השעות 

23:00  
תתכן אופציה להרחבת 

השמירה לימי שישי 
-08:00הין השעות 

14:00 
 3עתיים/ כש -ולמוצ"ש

  שעות
יולי אוגוסט בחודשים 

 1ייתכן תגבור של שומר 
 08:00-15:00בין 

 

 חללים באצטדיון טדי שמירה בכניסה למתחם

מידי ערב בין השעות  1
06:00-18:00  

 ארנה  שמירה בכניסה למתחם 
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:לטבלת האירועים הערות   
 

  ישנם אירועים נוספים אותם מפיקה החברה ואין ברשימה לעיל כדי למצות את כמות האירועים
ושא ההסכם. בכל מקרה, השירותים יינתנו על פי בהם יידרש הקבלן לבצע את השירותים מ

 הזמנות עבודה שתוציא החברה מעת לעת. 
  כל הכמויות לעיל מהוות הערכה בלבד ומתבססות על דרישות המשטרה בשנים הקודמות ולא יהא

 בהן כדי לחייב את החברה.

 ני החברה תהא רשאית לערוך שינויים במספר המאבטחים/הסדרנים/השומרים, במועדי וזמ
האבטחה או השמירה או הסדרנות והקבלן יהא חייב לספק שירותי האבטחה ו/או השמירה ו/או 
הסדרנות במועדים ובזמנים החלופיים. הודעה בדבר שינוי מספר המאבטחים/ 

לקבלן על ידי  רהסדרנים/השומרים , מועדי וזמני האבטחה ו/או השמירה ו/או הסדרנות תימס
 נציג החברה. 

 ים במהלך ימי האירועים וכן בשעות הפעילות.ייתכנו שינוי 
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 2/2019מכרז מס' 
 מסמך ג'

 הסכם

 

 סכםה
 2019 שנת______ ש דלחו_____  םביו בירושלים תםחנערך ונש

 
 

  
  החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, ין:ב   

 רווחה, ספורט ואומניות בע"מ
 

   ("החברה" )להלן:    
 מצד אחד

 
 

 _______________________ :ביןל   
 __________________  וברחמ    
 טל:_________ פקס:_________    
  "(הקבלן"  לןלה)    

 מצד שני
 

 
 

, אבטחה וסדרנות שירותי שמירהל "(המכרז")להלן:  2/2019 מכרז מס'את  פרסמה חברהוה  הואיל
על כמפורט בהסכם זה  "(,ותהעבוד"/ "השירותים)להלן:  בפרויקטים שונים בירושלים

 ; נספחיו
 

ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות הוא מצהיר כי ומכרז בהגיש הצעה  והקבלן והואיל
כלל התחייבויותיו הכלולים והסכים לקבל על עצמו את הנחוצות לצורך הגשת ההצעה 

  ;בהסכם זה ובמסמכי המכרז
 

ם שהציג במסגרת בחינת הצעתו החליטה וועדת ועל יסוד הצעתו והצהרותיו כמו גם המצגי והואיל
כזוכה במכרז ולחתום עימו על הסכם  הקבלןהמכרזים של החברה לקבוע את הצעתו של 

 התקשרות;
 
 

  ן:קמדלוהותנה בין הצדדים כ הוסכם ךכיפל
 

 מבוא .1

 

 . ובחזקת תנאיו וממנ הסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרדל אובמה .1.1

ן אם צורפו להסכם זה ובין אם לאו, לרבות המסמכים, אשר הוגשו ע"י ל מסמכי המכרז, ביכ .1.2
 בהצעתו למכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ובחזקת תנאיו. הקבלן

 זה: הסכםנספחים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מה .1.3

 .השירותיםמפרט  – נספח א'
 אישור על קיום ביטוחים. – 'נספח ב
 ית.נוסח ערבות בנקא – נספח ג'
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 ות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של ההסכם.הינן לנוחבהסכם זה  תורתוכה .1.4

פרשנות הסכם זה יחולו ההגדרות המפורטות להלן, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב ב .1.5
 אחרת : 

 

 ומורשי ו,חיו, שלו, עובדיהקבלן לרבות נציגי כהגדרתו לעיל, - "הקבלן"
ביצוע מטעמו באו  ובשמ פועלמי שהמוסמכים, ולרבות כל 

 השירותים.

לרבות הנספחים לו ולרבות כל מסמכי המכרז והצעתו , זה הסכם - ההסכם""
של הקבלן אשר הוגשה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על כל 

כל מסמך מכל מין וסוג שהוא שיצורף להסכם  הצרופות לה וכן
 .)בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהסכמת הצדדים( בעתיד

 
בפרויקטים לשמש כמנהל /קצין בטחון  מי שהוסמך על ידי החברה - "הקב"ט"/המנהל""

 השונים.

 .פקח על המאבטחים / סדרנים מטעם הקבלןמנהל הביטחון שי - "מפקח"

 

 הסכם מסגרת .2

 

השירותים.  חוזה זה מהווה הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים ביחס למתן .2.1
לחברה בהתאם להזמנות עבודה שתצאנה מעת לעת על ידי  יינתנו על ידי הקבלן השירותים

  .החברה

 למסירת ביצוע השירותים אין בחתימתו של הסכם זה כדי להוות התחייבות מצד החברה  .2.2
בחר להזמין ת יחסי הצדדים אם וככל שהחברה , והוא כולו נועד להסדיר אתידי הקבלןל

תביעה  לא תהיה כל טענה ו/או ולקבלן בירושלים בפרויקטים השונים שירותים מהקבלן
 בעניין זה.

לפנות  תרשאי והחברה לקבלן למען הסר ספק, מובהר, כי חוזה זה אינו מקנה בלעדיות .2.3
 .הכל בכפוף להוראות כל דין מקצתם לאחרים לצורכי קבלת שירותים/עבודות כולם או

 

  הקבלןהצהרות  .3

 
 מצהיר בזה כדלקמן: הקבלן

 

וכי הוא הבין  החברהעל ידי  שירותיםהנדרשת לשם ביצוע ה כי הוסברה לו כהלכה הפעילות .3.1
 .השירותים ומכיר היטב את כל הקשור בביצוע

והצעתו מהווה תמורה  וההסכם כי עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז .3.2
 הכשרות, הפקת דוחות, ,ח אדםוומילוי כל התחייבויותיו לרבות כ שירותיםמלאה לביצוע ה

 .םבשלמות שירותיםוכל דבר הדרוש לביצוע ה דציו ,נסיעות

לרבות והאמצעים הדרושים הידע, הניסיון המקצועי, המומחיות  ,כי יש לו את היכולת .3.3
 מושא שירותיםביצוע ההעומדים לרשותו לשם  ח עבודה מיומןווכהאמצעים הכספיים 

 .הברמה גבוה םא מתחייב לבצעווה, הסכם זה
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תחייב הסכם זה והוא מ מושא שירותיםהחלים על ביצוע הכי ידועים לו הדינים המחייבים  .3.4
 שירותיםהחלים על  חברהבכפוף להוראות כל דין, חוקי עזר וכל תקן מחייב של ה לבצעם

המכרז, להנחיות מטעם משרד הפנים, המשטרה, משרד התמ"ת וכל  שירותים מושאמסוג ה
 גורם מוסמך אחר.  

ו על פי מסמכי ההסכם, הינם עובדיו בלבד וכי כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותי .3.5
שא בכל ההוצאות יהם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא י

 .והתשלומים הכרוכים בהעסקתם

כי אין לו קושי במילוי התחייבויותיו לפי הצעתו לשלם לעובדיו מלוא הסכומים הנדרשים  .3.6
. כן מצהיר 1958 -יתר לפי חוק הגנת השכר התשי"חוהמתחייבים לפי חוקי דיני עבודה ובין ה

כי הוא עומד בכל תנאי החשב הכללי וכל הנחייה/דין רלוונטיים בנוגע להעסקת  הקבלן
 כנדרש במסמכי המכרז. וסדרנות אבטחה, עובדיו ואספקת שירותי שמירה

יוד ח האדם, ההכשרות והצוספק, במשך כל תקופת החוזה על חשבונו את כל הוצאות כי כי .3.7

, כאשר הם מתאימים בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות שירותיםהנדרשים לביצוע ה
 בפיצויים מוסכמים מראש.   הקבלןחוזה זה ונספחיו. אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את 

זה; וכי מתן השירותים  כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם .3.8
הסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור בהתאם ל חברהעל ידו ל

 ין רוחני של צד ג' כלשהו.ילזכויות בקנ

כי בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים, וכי מצא הכל לשביעות  .3.9
רצונו המלא ומתאים להצעתו לביצוע השירותים הנדרשים, וכי אין לו ולא יהיו לו כל 

או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות תביעות ו/
 הקשורים לשירותים. 

או בין התחייבויותיו עפ"י  כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו .3.10
האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה  חוזה זה ובין קשריו העסקים, המקצועיים או

עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר  לאו, לרבות כל כלשהם ובין אם
גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת  כלשהו בינו לבין כל

עניינים  השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד מתן
 כאמור.

 בכתב החברהלנציג  באופן מיידיעל כך  הקבלןם, ידווח היה ונוצר מצב של ניגוד ענייני .3.11
 בנדון. החברהוימלא אחר כל הנחיות 

בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  יםהמפורט הקבלןמובהר כי נכונותם של הצהרות  .3.12
בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקם, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 . הקבלןרה יסודית של הסכם זה מצד ייחשב כהפ שלאחר מכן

מכוח ההסכם  מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו חברהל מתחייב להודיע הקבלן .3.13

 . והמכרז

 

 חברהה קב"ט/מנהלתפקידיו וסמכויותיו של  .4

 

או מי שבא  מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע  למנהלמתחייב לאפשר  הקבלן .4.1
  ., ההצעה וההסכםהשירותים

 בכל העניינים הקשורים במתן  השירותים.  המנהלמתחייב להישמע להוראות  לןהקב .4.2
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לפקח, להדריך או  להורות  חברהלמוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  .4.3
 , הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.קבלןל

 חברההויותיו כלפי כדי לשחרר את הקבלן מהתחייב חברההאין בפיקוח של המנהל מטעם  .4.4
ואינה  ,ביקורת או/להוראות החוזה ו  השירותיםאיכות והתאמת ומאחריותו בגין טיב, 

להוראות  ם, והתאמתם, איכותם, טיבשירותיםמקטינה את אחריותו של הקבלן לביצוע ה
 .החוזה

, בכל הו/או כל גוף או אדם אחר מטעמ חברההועובדיו יהיו בכל עת תחת פיקוח  הקבלן .4.5
אדיבות  פי הסכם זה, לרבות ביקורת איכות של השירותים,-לביצוע התחייבויות שעל הנוגע

נהלי דיווח והבטחת זכויות סוציאליות לעובדים  ף שעות העבודה,היק השומרים/מאבטחים,
בדיקת בודק שכר שהחברה  המועסקים בביצוע ההסכם, וקיום יתר הוראות הסכם זה.

 . בתיקון ממצאים ונשיאה בשכר בוחן השכר את הקבלן  תפעיל ותהיה רשאית לחייב

ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו לצורך  מוסמך המנהל ,נוסףב .4.6

מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, קביעת  הקבלן, ומתן השירותים
 מתחייב לפעול על פיה.  הקבלןהמנהל תהיה סופית ומכרעת, ו

 והתחייבויות הקבלןבודות העביצוע  .5

 

 .שירותיםהמקבל על עצמו את ביצוע  קבלןהו קבלןמוסרת בזאת ל חברהה .5.1

 . חברההנקוב במסמכי המכרז הינו לצורך אומדן בלבד ואינו מחייב את ה השירותיםהיקף  .5.2

הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. כן  .5.3
על פי הסכם זה עובדים במספר מספיק לביצוע שירותים לן להעסיק בביצוע המתחייב הקב

 על פי דרישת המנהל. -בצורה תקינה ובמועד  שירותיםה

שעות  24במשך  , כי בכל תקופת ההתקשרות יפעיל מוקד בקרה הפועלהקבלןכן מתחייב  .5.4

 ., בכל ימות השבועביממה

המפרט על פי  ,פרויקטלכך ביחס לכל  יקבעובמועדים ובשעות ש שירותיםהקבלן יבצע את ה .5.5
ולשביעות רצונם המוחלטת  והמנהל חברההנחיות והוראות ה, ובהתאם לנספח א'הטכני , 

חוזה זה  מושאוישמע להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע השירותים 
 ונספחיו. 

, לא הקבלןם על ידי ו/או המנהל מתן השירותי חברהלמען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של ה .5.6
בלבד יהיה  הקבלןלמילוי תנאי חוזה זה ו חברהמהתחייבויותיו כלפי ה הקבלןישחרר את 

 אחראי לכל הפעולות שנעשו או נגרמו על ידו.

, להחליף קבלןלהמנהל יהיה רשאי לדרוש בכל עת וללא צורך במתן נימוקים כלשהם  .5.7
כנדרש, ללא שיהוי. כמו כן, מתחייב מתחייב להקצות מיד עובדים חלופיים  הקבלןעובדים ו

 .פרויקטים השוניםהו/או  חברהבתחום הכי העובדים שהוחלפו לא יועסקו על ידו  הקבלן

מסך כל  15%מתחייב להחזיק מאבטחים כוננים בהיקף שלא יפחת מ הקבלן .5.8
נו מעסיק עבור ביצוע הסכם זה. על המאבטחים הכוננים לעמוד ישה סדרנים/המאבטחים

 פי הוראות הסכם זה.-יונים הנדרשים עלבכל הקריטר

אביזרי בטיחות,  ולעובדיו לצורך הסכם זה, לרבות, ביגוד מקצועי,לקבלן כל הציוד הדרוש  .5.9
השירותים,  ספקתאוכל ציוד נוסף, הדרושים לשם  , מגנומטרים, נמורטוריםקשרמכשירי 
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וסכם אחרת מראש אם ה ועל חשבונו באופן שוטף, אלא הקבלןיירכשו ו/או יסופקו על ידי 
 ובכתב.

ומסוג  באיכות טובה הספקת השירותים, יהיאיעשה שימוש לצורך  הקבלןהציוד שבו  .5.10
 ספקת השירותים בהתאם להסכם זה.אהמתאים ל

על אופן ביצוע ומתן שירותי האבטחה והשמירה אירוע הקבלן מתחייב לדווח בכתב בסוף כל  .5.11
 נהל.למנהל. על כל אירוע חריג ידווח באופן מיידי למ

לספק את  הקבלןתהא רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים ועל  חברהה .5.12
 השירותים בהיקף המעודכן, במחירי הצעתו.

הקבלן מתחייב בזאת להעסיק עובדים בעלי הכשרה, תעודות ואישורים כדין לביצוע  .5.13
מתן לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך הקבלן מתחייב הסכם זה. וכן  שירותים מושאה

, לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו, כך שיבצעו את תפקידם תוך שמירה יםוביצוע השירות
פי -קפדנית ומוחלטת של הוראות כל דין הרלוונטי למתן שירותיו ופעולותיו של הקבלן על

 הסכם זה.

משכר המינימום בכל מקרה, השכר אשר ישולם לכל מאבטח, לא יפחת , כי בהקבלן מתחיי .5.14
 השמירה. במשק ובענף

מפעם לפעם, ומיד עם דרישתה, אישור רו"ח כי העובדים  חברהמתחייב להציג להקבלן  .5.15
, תיםמהקבוע על פי דין והסכמים קיבוציים החלים על מתן השירומקבלים שכר שאינו נמוך 

 .לרבות הצגת תלושי שכר של העובדים כפי שידרוש המנהל מעת לעת

להתקשר עם  חברהמהלמנוע  זה כדיבהסכם למען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות  .5.16
גורמים אחרים בהסכמים דומים ו/או למסור שירותים דומים או אחרים לביצועם ולניהולם 
של גורמים אחרים ו/או אין בהסכם זה כדי ליתן לקבלן בלעדיות מכל מין וסוג בשירותים 

 המבוצעים על ידו בכל דבר וענין הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.

 

 המפקח תפקיד .6

 

אשר תפקידו יהיה להסדיר את  מפקח ,באישור המנהלעל חשבונו, ימנה מטעמו ו הקבלן .6.1
 .במסגרת הפרויקטים השונים ם מטעמהובאירועי חברהה מתקניב השירותיםביצוע 

 מפקחהמנהל ויאושר על ידו לתפקיד. היחל בתפקידו לאחר שיעבור ראיון אצל  מפקחה .6.2
 לצורך ביצוע הסכם זה.  הקבלןנציג יהיה כפוף להוראות המנהל ויהיה 

יהיה אחראי לתדרוכם של המאבטחים בכל הנושאים המבצעיים  מפקחהכמו כן,  .6.3
ביקורת  מפקחה. כמו כן, יבצע חברההפי הסכם זה ובהנחיות נוספות מטעם -והארגוניים על

 על תפקודם, התייצבותם והופעתם של המאבטחים.

 .ו/או המנהל ו/או בא כוחם חברהל ע"י קב"ט הינוהו היממהבכל שעות  ןזמי היהי מפקחה .6.4

 

 ההסכםתקופת  .7

 

 -)להלן  __________ -וכלה ב __________-מהחל  ,לשנתייםתוקפו של הסכם זה הוא  .7.1
 (."תקופת ההסכם"
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 ( שנים3בשלוש ) את תקופת ההסכםלהאריך  "(אופציה" -זכות ברירה )להלן  חברהל .7.2
כך שסך כל תקופת  ל פי שיקול דעתה הבלעדי כולן או כל חלק מהן בכל פעם, ע, נוספות

 .שנים 5על  הלא תעלההתקשרות 

בכתב  קבלןלהודעה  ל כךכאמור לעיל, תינתן עההסכם להאריך תוקפו של  חברהההחליטה  .7.3
 יום לפני תום תוקפו. 30לפחות 

נויים המחויבים יזה בשהסכם כאמור, יחולו בתקופה המוארכת כל תנאי  ההסכםהוארך  .7.4
 ן.לפי העניי

יום  90יובהר, כי תנאי להארכת תקופת ההסכם, הינו הארכת תוקף הערבות לביצוע למשך  .7.5
יום לפני  15עד  חברהמתום התקופה המוארכת. הערבות המוארכת תופקד במשרדי ה

  .תחילת התקופה המוארכת

רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה  חברהה, ולהלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל .7.6
מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל  לידי סיום

על ביטול  חברההיום מראש. במידה שהחליטה  30 קבלןעת על ידי מתן הודעה בכתב ל
הביטול כאמור יכנס  בדואר רשום. קבלןההסכם כמפורט לעיל תשלח הודעה על כך ל

 .ימים מיום שתשלח ההודעה כאמור 30לתוקפו תוך 

 

 התמורה .8

 

ישולמו  בתמורה לקיום המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן בהתאם להוראות הסכם  זה, .8.1
ובכל מקרה לא  עובד על פי שעות עבודה בפועל,לקבלן הסכומים שהוצעו על ידו ביחס לכל 

 .יותר מהסכומים לשעה שהוצעו על ידו במכרז

ובין כלליות, מכל מין וסוג תמורה כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות המובהר כי  .8.2
התמורה משתלמת למען הסר ספק מובהר כי  המכרז. מושא השירותיםהכרוכות בביצוע 

פי הסכם זה, לרבות אחזקת ציוד, רכישת חומרים, -על  הקבלןבגין ביצוע כל התחייבויות 
 ופרט לכך הוא לא יהא זכאי לתשלום כלשהו לרבות , כל זכויות עובדיםנסיעות, שכר עבודה

 וכיו"ב. מכל סוג שהוא, ביטוחים, אגרות, רווח קבלני החזר הוצאות 

, למעט מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית, קבועה, ולא תשולם עליה כל תוספת .8.3
, כאשר מחיר 1987 -הצמדה לשינוי ברמת שכר המינימום, ע"פ חוק שכר מינימום התשמ"ז 

תייקרויות בתקופת ההתקשרות ההשוב יהיה מחיר ההצעה שזכתה במכרז. הבסיס לחי
שיבוצעו על פי החוק ו/או הסכמים לתשלום  יבוצעו בהתאם לשנויים בשכר המינימום כפי

בגין התייקרויות בהתאם להסכמים קיבוציים בין  תוספות יוקר או תוספות שכר אחרות
 הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית. לשכת התיאום של הארגונים

מיום  לעיל ובתחולה 8.3 ףהתוספות כאמור בסעי במועד מתןמועדי עדכון המחיר יהיו  .8.4
 תחולת התוספות, על פי הוראות החשב הכללי של משרד האוצר במדינת ישראל.

 .כנגד חשבונית מס חברהאשר ישולם על ידי ה מע"מ כדין יתווסףלתמורה הנקובה לעיל  .8.5

 

 לחברההגשת חשבונות  .9

 

חשבונית מרוכזת  חברהלהקבלן יגיש  אירוע, יום מחלוף ה 30-בתום כל אירוע ולא יאוחר מ .9.1
חשבונית שלא  .עבור החברה עבור שעות העבודה שבוצעו בחודש החולף ודו"ח שעות מפורט
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, תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר מכן ולקבלן לא חברהבהתקבלה עד המועד הקובע 
  .תהא כל טענה עקב כך

את הפרטים הבאים: מספר שעות הקבלן  ןצייי, המפורט ובחשבון כולל בדו"ח שעות העבודה .9.2
במהלך החודש הרלבנטי, בחלוקה למועד ביצוע פרויקטים השונים בהעבודה הרלבנטיות 

, ציון התפקיד ושם מלא של כל בוצעה העבודה עד איזו שעה העבודה, תאריך, מאיזו שעה
ם היו שוב התייקרויות איאת השירותים בכל מועד; פרוט וחהקבלן שסיפקו אחד מעובדי 

 החברה., וכל פרט אחר שנדרש ע"י (בכפוף להראות הסכם זה)כאלה 

 .לבדיקתו ולאישורו של המנהל ויוגשודו"ח השעות החשבון  .9.3

 חברהליון עבודה חודשי. היאת בעלי התפקידים בגהקבלן , יצייד שירותיםכהוכחה לביצוע ה .9.4
בות בעלי תהא רשאית לקבוע ולהתקין סידורים טכניים לביקורת נוכחות והתייצ

 .התפקידים

דו"ח המפרט את כמות המועסקים ושעות פעילותם, שייחתם על ידי  הקבלן יגיש לחברה .9.5

התשלום יתבצע ע"פ אישור המנהל עבור שעות העבודה כפי שאושרו  .או בא כוחו מנהלה
 בפועל.

מיום אישור החשבון, וזאת כנגד המצאת  55התמורה תשולם לקבלן בתנאי שוטף +  .9.6
חשבון חדשי שלא צורפו אליו חשבונות מפורטים כאמור, . חברהכדין לידי החשבונית מס 

 ן זה.יעניבלא תהא כל טענה ולקבלן , דינו כאילו לא הוגש כלל חברהלא יכובד על ידי ה

מוסכם בין הצדדים, כי במקרה של ביטול ההזמנה לאחר התייצבות המאבטח, תשלם  .9.7
 שעות אבטחה. 4עבור לקבלן  חברהה

פי הוראות -כראוי ובאורח מקצועי, על השירות את התמורה הנ"ל רק אם בוצע יקבלהקבלן  .9.8
בפועל וכמוגדר לעיל. שירות שבוצע , ואך ורק עבור מי מטעמואו  הסכם זה והוראות המנהל

חלק הקבלן באופן חלקי או לקוי יהיה המנהל רשאי לנכות משכרו של  השירות באם בוצע

 יחסי בהתאם לשיקול דעתו. 

 מושא שירותיםהיטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על הכל מס,  .9.9
נכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום ת חברההזה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. הסכם 

לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן  השעלי
תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור לפני תשלומו של כל  חברהל

 הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

לצורך פיקוח ובקרה של כל ועיונה כל מסמך שיידרש על ידה  חברההקבלן יעמיד לרשות ה .9.10
כמוהו  . אי עמידה בסעיף זהוכל הזכויות עפ"י דיןי הקבלן ם לעובדיהתשלומים המגיע

 כהפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך.

יום לא יהווה  30אשר לא יעלה על  חברהכן מוסכם בין הצדדים, כי איחור בתשלום מצד ה .9.11
 הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.

 
 קיזוז .10

 

בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור  לןקבתהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה ל חברהה .10.1
בקשר עם הסכם זה  הקבלןכל ערבות שמסר  בגין כל דבר ועניין. חברהלאחר חובותיו 

 תשמש בין היתר גם לכיסוי סכומים כאמור. 
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לשאת בו מחמת שנתבעה על  חברהו/או סכום שעל ה חברהכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו ל .10.2
רשאית  חברהו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה ה לןהקבידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי 

, וכן תהא רשאית לקזז מהסכומים שעליה לשלם קבלןלנכות מכל סכום שיגיע ממנה ל
 . הקבלןכל סכום שעשוי להגיע לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם מ קבלןל

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין. חברההאין באמור כדי לפגוע בזכויותיה של  .10.3

 

 באישור החברה זכויות והעסקת קבלני משנההסבת  .11

 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  .11.1
ו/או להמחות או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה /ו, או לשעבד 

ו חלקן, אלא אם קיבל לכך את או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או/
  , מראש ובכתב.חברהאישור ה

, אלא אם םאו חלק ם, כולשירותיםהקבלן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה בביצוע ה .11.2
 ., מראש ובכתבחברההקיבל לכך את אישור 

 
  עובדיםהעסקת  .12

, דוברי עברית אזרחי המדינהלצורך ביצוע חוזה זה יהיו  הקבלןכל המועסקים מטעם  .12.1
 . חברהשל ה משטרת ישראל ו/או הקב"ט ו/או קבלו את אישור וי

 השירותיםמתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  הקבלן .12.2
 . חברהלשביעות רצון ה

מעקב  לקיים הקבלןוביתר האמור במסמכי המכרז, על  החברהמבלי לגרוע מסמכויות  .12.3
 .וערנותם בעת מתן השירותיםובחינה קבועים בדבר נוכחות עובדיו 

ימלא אחר כל דרישה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל המועסק על  הקבלן .12.4
במקום העבודה, אם לדעת המנהל התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו  הקבלןידי 

מוכשר למלא את תפקידו או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה 
להעסיק בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי  הקבלןיחזור כאמור לא 

מלים: שלוש ₪ )  300בפיצויים מוסכמים מראש בסך של   הקבלןהוראות סעיף זה יחייב את 
 המשיך בהעסקתו בניגוד להוראות סעיף זה.  הקבלןמאות שקלים חדשים ( ליום לכל עובד ש

 - חברהודה ביחס למי מעובדיו המועסקים עבור האיזו מהוראות דיני העב קבלןיפר ה .12.5
לראות בכך הפרה יסודית של הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מכך,  חברהרשאית ה

 .חברהבידי ה הקבלןרבות אך לא רק חילוט הערבות אשר הפקיד 

 

 דו"חותו הודעות, עובדים זכויות על שמירה .13

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בהקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  .13.1

חוק הגנת ל 24הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  .13.2
יום,  30. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958-השכר, תשי"ח

 ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור.

הקבלן מתחייב למלא כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  .13.3
חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר  מועדב הוראות החוק הקיימות

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
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-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1987-מינימום התשמ"ז
, חוק שכר שווה 1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד1950-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976

, חוק הגנת 1988 -בעבודה התשמ"ח, חוק שיוויון הזדמנויות 1996-"ותשנלעובדת ולעובד 
, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 1983-, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג1958-השכר תשי"ח

, חוק העסקת עובדים על ידי 1994-, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1995 -התשנ"ה 
רדה מינית , חוק למניעת הט1953-, חוק עבודת הנוער התשי"ג1996-קבלני כוח אדם התשנ"ו

, חוק ארגון הפקוח 1998 -, חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות התשנ"ח1998 -תשנ"ח
ופקודת התאונות ומחלות  1959 -, חוק שירות התעסוקה תשי"ט 1954 -על העבודה תשי"ד

 המשוחררים החיילים ק, חו1946הבטיחות בעבודה,  ודת, פק1945משלח יד )הודעה(, 
שירות עבודה בשעת  ק, חו1953-החניכות, תשי"ג ק, חו1949 -"ט(, תשדהבולע)החזרה 

עובדים זרים )העסקה שלא  ק, חו1957-הסכמים קיבוציים תשי"ז ק, חו1967-חירום, תשכ"ז
 יף, סע2001-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א ק, חו1991-כדין(, התשנ"א

, חוק 2002-)תנאי עבודה(, התשס"ב הודעה לעובד ק, חו2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29
א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת 5 סעיף, 2006-הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו

 למניעת לחוק)ב( 7, סעיף 1997-עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל  התקין(, התשנ"ז
, השכר הגנת חוק, 2000"א התשס גנטי מידע לחוק 29 סעיף, 1998 -"ח התשנ, מינית הטרדה

;  כל דין ו/או הוראה ו/או חוק ו/או צו    2012 -איסור קבלת בטחונות מעובד התשע"ב  חוק

ו/או איסור המפורטים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני 
)כפי שיהיו מעת לעת( וכן כל דין, חוק, צו, הוראה מרשות מוסמכת  2011העבודה תשע"ב 

)לעיל  השמירה ענףוראות החשב הכללי(, הסכמים קיבוציים החלים או שיחולו על )לרבות ה
 "(.העבודה חוקיולהלן: "

כן מתחייב הקבלן לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל  כמו .13.4
ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו, ככל שיחולו לרבות הוראות 

כללי המתפרסמות מעת לעת והמתייחסות להעסקת קבלני שמירה במשרדי ממשלה החשב ה
אשר הורחבו על ידי חוזר מנכ"ל משרד הפנים לכלל השלטון המקומי. יובהר כי על אף 

אשר עובדי הקבלן זכאים לו על פי  תשלום כל  ,הכללי החשב בהוראות מקום בכלהאמור 

  .בגינם תוספת כל לקבלן תשולם ולא הקבלן על יחול ההוראות כאמור,

נכון ליום פרסום המכרז, יש לשלם לעובד הפרשות  הכללי החשב הוראותיובהר כי על פי  עוד .13.5
מהיום הראשון  וזאת שם הקבועים בשיעורים לגמל והפרשות הפרשות לפיצויים ,סוציאליות

 ןוה העובד שם על יהיו כאמור ההפרשות .(ההרחבה יועל אף האמור בצו)להעסקת העובד 
 אינן ניתנות להשבה לקבלן.

 דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות את חברהה וכלפי עובדיו כלפי הקבלן יקיים .13.6
 כל עם פעולה שתףיו"( האכיפה להגברת החוקעל תקנותיו )להלן: " 2011-תשע"ב העבודה

 "ל. הנ החוק מכוח מוסמך גורם

לו "התראה מינהלית"  נמסרוו " אכספי"עיצום  הקבלן על הוטל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.7
הקבלן מיד על דבר  יודיע, האכיפה על ההגברה לחוק' ב בפרק כאמור"כוונת חיוב"  או

 העיצום דבר על ערר להגיש בכוונתו אם)גם  חברהלהעיצום הכספי ו/או ההתראה המנהלית 

 (.כאמור ההתראה או

ל מסמך הדרוש לה וימסור לה עם דרישה ראשונה שלה כ חברההקבלן ישתף פעולה עם ה .13.8
על מנת לבחון את עמידתו בדרישות החוק לרבות בודקי שכר מטעמה ו/או כל גוף אחר 

 שלה.
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הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים החלים  חברהלאחת לחצי שנה ימציא הקבלן  .13.9
. על חברההעליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי 

 .ת חתומה בידי מורשה חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי עורך דיןההצהרה להיו

 אמצעי זהירות ובטיחות .14

ומתחייב לפעול בביצוע  הקבלןמבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או המכרז, מצהיר  .14.1
התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל 

לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  אדם וגוף אחר בהתאם
 ם.והתקנות על פיה 1970-, ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל1954-התשי"ד

 ההסכםערבות לקיום  .15

ולהבטחת ביצוע יעיל, רציף , כולן או מקצתן, ההסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .15.1
, ערבות בנקאית, אשר תהא ההסכםעם חתימת  חברהלן להקבימציא , השירותיםותקין של 

במלים: ) ₪ 00003, של  בסך ,נספח ג'כבנוסח המצורף  ,תקופת ההסכם כל בתוקף למשך

 . אלף שקלים חדשים( שלושים

הידוע  האחרון המדד הבסיסי הינו המדדלמדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה צמודה  .15.2
הידוע בעת דרישת האחרון ן הערבות יהא המדד י, והמדד החדש לעניחתימת ההסכםבמועד 

סמנכ"ל או ו/ חברהה מנכ"ליהיה  –או תנאי מתנאיו  ההסכםאת  הקבלןחילוט הערבות. יפר 
ההוצאות הכרוכות  .רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט לחלט הערבות חברהההכספים של 

 בלבד. הקבלןבמתן הערבות יחולו על 

ה בלתי מותנית ותעמוד לפירעון מיידי עפ"י דרישמית, אוטונו , הערבות תהיה חתומה כדין .15.3
 חברה.הסמנכ"ל הכספים של או ו/ חברהה מנכ"ל של

 הקבלןמוסכם בזה כי סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה שביצע  .15.4
 בהתאם למפורט להלן בהסכם זה. 

 קבלןלט מבלי שתהא לייהפך לקניינה הגמור והמוח חברהסכום הערבות שנגבה על ידי ה .15.5
בטענות ומענות  חברההסמנכ"ל הכספים של או  חברהה מנכ"לאו  חברההזכות לבוא ל

 על פי ההסכם ו/או כל דין.  חברהכלשהן בקשר לכך, ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של ה

להאריך את תוקף הערבות כך  הקבלןהוארכה תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ידאג  .15.6
, חברהל הקבלןבמקרה כזה ימציא  ., על חשבונוכל תקופת ההארכהשתהא בתוקף למשך 

ימים לפני תום תקופת הערבות שבתוקף, ערבות בנקאית חדשה למשך  14לכל הפחות 
 תקופת ההסכם המוארכת. 

 .האופציהתחולנה גם על הערבות שהינה בתוקף במשך תקופות  זההוראות סעיף  .15.7

 אי קיום יחסי עובד מעביד .16

את כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור מצהיר בז הקבלן .16.1
 .חברההיחסי עובד מעביד בינו לבין 

או מועסקים, /חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ומת הקבלן .16.2
ידי המעביד כגון תשלום דמי חופשה -לשלם את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על

כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב  וכיו"ב,
 .פי חוק-המעביד על
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-מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז הקבלן .16.3
פיקוח שוטף על כך, כולל הצגת תלושי השכר של עובדיו לדרישת  חברה, ולאפשר ל1987

ו הינה הוראה עיקרית של ההסכם, שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה . הוראה זחברהה
 זכות לבטל הסכם זה.אחר את ה, מבלי לגרוע מכל סעד חברהל

חוק " -)להלן  1952-כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"גמצהיר  הקבלן .16.4
ו העבדה א' בפרט, בדבר העבדה מסכנת ו/א33-ו 33"( בכלל, ואת הוראת סעיפים הנוער

אסורה אחרת, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער. הוראה זו הינה הוראה 
, מבלי לגרוע מכל סעד לו חברהעיקרית של ההסכם שהפרתה תחשב הפרה יסודית ותקנה ל

 על פי הסכם זה ו/או הדין זכות לבטל הסכם זה. חברהזכאית ה

לא נקשרו  חברההאו מועסקיו ובין /ו ואו עובדי/ו הקבלןכי בין מצהירים בזאת, הצדדים  .16.5
או מועסקיו זכאים לכל תשלום /או עובדיו ו/ו הקבלןולא יקשרו כל יחסי עובד ומעביד ואין 

 פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד.-או זכויות שהן על/ו

יעסיק אנשים כלשהם, יהיו אנשים אלו עובדיו והוא יהיה אחראי כלפיהם  הקבלןבמידה ו .16.6
ועובדיו לא תשתנה גם אם העסקתם של העובדים ע"י  הקבלןדם, וזיקה זו שבין כמעבי
או /או עובדיו ו/ו הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין  .חברהתידרש ע"י ה הקבלן

, המגיעות לעובד או הנהוגות חברהמועסקיו זכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות מה
 או נוהג./פי כל דין ו-על

או למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד /או לעובדיו ו/בתשלום כלשהו לקבלן ו חברהה תחויב .16.7
וחוק  1996-ח אדם, התשנ"ווממעבידו, לרבות בגין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ

 תחויבבכל סכום בו  חברה, יפצה הקבלן את ה2012-בודה תשע"ברת האכיפה כל דיני העבהג
 ט עו"ד.כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"

    נזיקין לגוף או לרכוש .17

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הקבלן .17.1

תוך כדי ביצוע כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק ו/או חבלה ו/או 
 גוף /אדם לגופו או לרכושו שלבמישרין או בעקיפין, , םובקשר אליה שירותים/העבודותה

ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או  קבלןו/או ל חברהלכלשהו לרבות 
אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין  הקבלן, ובכלל זה יהיה לאדם אחר כלשהו

ו/או הניזוק)ים(,  חברההאת ולשפות )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 
, נגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או כל  בגין, והוצאותיו על חשבונו לפי המקרה,

, חברהמשחרר לחלוטין ומראש את ה הקבלןובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. 
עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה 

ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו  ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק
 כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

פי הסכם -על מאחריות לנזקים כאמור שהם באחריותו הו/או עובדי החברהפוטר את  הקבלן .17.2
על כל נזק  הכל מי מטעמ ו/או החברהפי דין ומתחייב בזה לפצות ולשפות את -זה ו/או על

ו/או מי  החברהעל ידי אדם כלשהו, נגד  וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש
, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהם באחריות המטעמ ו/או מי שבא הו/או שלוחי המעובדי
הוצאות  פי הסכם זה לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות-על פי הדין ו/או -על הקבלן

אפשר לו תעל כל תביעה ו/או דרישה כאמור ו החברה תודיע לקבלןעו"ד.  משפטיות ושכ"ט
 .מפניהם החברהולהגן על  להתגונן

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר  הקבלן .17.3
כדי ביצוע  , כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוךהקבלןהנמצא בשירותו של 
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ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או  םו/או בקשר איתעבודות שירותים/הה
בגין כל  חברהיפצה וישפה את ה הקבלןעפ"י הסכם זה.  הקבלןבעקיפין, בביצוע התחייבויות 

 .  לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור שתחויבתשלום 

לה עקב שגיאה  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל  חברההיהיה אחראי וישפה את  הקבלן .17.4
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הקבלןמקצועית של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו  הקבלןחריותו של א .17.5
 לאחר תום תקופת ההסכם.

בשל מעשים  לעיל תחול גם 17.1-17.4כמפורט בס"ק  הקבלןלמען הסר ספק, אחריותו של  .17.6
העבודות, לרבות השירותים/ו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע 

 עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  קבלןתהא רשאית לעכב תשלומים ל חברהה .17.7
ופן סופי בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה בא הקבלן

 .חברההומוחלט לשביעות רצון 

ו/או  חברהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ל .17.8
ו/או  הקבלןיהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי  חברהשעל ה

סכומים המגיעים רשאית לקזז מה חברהמועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה ה
 . קבלןממנה ל

 

 סודיות ומוניטין .18

להעביר,  לא הקבלןולאחריה, מתחייב  הקבלןבמשך תקופת ביצוע השירותים על ידי  .18.1
עם ביצוע הסכם זה או  להודיע, למסור ולהביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר

י תחילתה או לאחר השירותים לפנ בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת

 מכן.

לעשות שימוש  לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר, לא קבלןמתחייב ה בנוסף על האמור, .18.2
שהיא ובשום זמן שהוא, הן  ולא למסור בכל דרךהחברה ללא הסכמה מראש ובכתב של 

ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות  במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מידע,
ו/או  הו/או תכניותיחברה ו/או הקשור ב חברהאצל ה נות ומידע לא כתוב, על הנעשהרעיו

ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר  ההייצור של ו/או דרכי הפעולותי
כשלהי  שלא לפגוע בדרך הקבלןאגב מתן השירותים. כמו כן מתחייב  הקבלןלידיעת  שיגיעו

 .היומטרות ה, מנהליהושל חברי ההטוב של הובשמ חברהבמוניטין ה

ליידע את עובדיו הקבלן . באחריות הקבלןמובהר בזאת, כי כל האמור לעיל חל גם על עובדי  .18.3
מצהיר, בחתימתו  הקבלן עובדיו. בכל האמור לעיל, ולוודא כי הוראות אלו נשמרות על ידי

חייבות על פי סעיף זה מהווים מילוי הת על הסכם זה, כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו, כי אי

 (.1977 –)תשל"ז  לחוק העונשין 118עבירה לפי סעיף 

 

  ביטוח .19

לערוך ולקיים, על  קבלןה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  קבלןלגרוע מאחריות ה מבלי .19.1
באישור עריכת הביטוח  המפורטים, את הביטוחים ההסכםתקופת  כל, למשך קבלןה ןחשבו
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" קבלןה ביטוחי, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ב' כנספח זה להסכםהמצורף 
העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת  לפי", עריכת הביטוח אישור"ו

 מוניטין. 

 

 פגיעה בגין דין פי-על כנדרש חובה ביטוח: הבאים הביטוחים את לערוך הקבלן על, בנוסף .19.2
 בכלי השימוש עקב שלישי צד של רכוש בגין אחריות טוחבי, רכב בכלי השימוש עקב גופנית

 .הרכב לכלי מקיף וביטוח אחד נזק בגין ₪ 400,000 לסך עד רכב

 
 מתן, לפני תחילת חברהלהמציא לידי ה קבלןה על, חברהצורך בכל דרישה מצד ה ללא .19.3

או לכל תשלום על חשבון התמורה,  התקשרותהסכם זה וכתנאי מוקדם ל מושא השירותים
בתום תקופת הביטוח,  מידאישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן,  את
אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי  חברהה ידיל להמציא קבלןה על
נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה  ביטוחלתקופת  קבלןה

  לעיל. א'מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

 
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד  .19.4

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 .בביטוח כאמור

 
באישור עריכת  כמפורט קבלןכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה הרמוב .19.5

 מכל לגרוע, שאין בה כדי קבלןהביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה
 ממלוא קבלןה את לשחרר כדי בה ואין דין כל פי על או/ו ההסכם לפי קבלןה של התחייבות

ו מי מטעם חברה ו/אתהיה כל טענה כלפי  לא קבלןלו, דין פי על או/ו זה הסכם פי על החבות
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  חברהה

 
שיומצא על ידי  יםהביטוח עריכתתהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור  חברהל .19.6

על מנת  ולבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרש קבלןה ועלכאמור לעיל,  קבלןה
 על פי הסכם זה. קבלןם נושא האישור להתחייבויות ההביטוחי אתלהתאים 

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  חברההומוסכם כי זכויות  מוצהר .19.7

 הביטוחיםכל אחריות שהיא לגבי  אוכל חובה  חברהמי מטעם ה עלאו  חברההמטילות על 
העדרם, ואין בהן כדי  , טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבייםהביטוח עריכתאישור  מושא

, וזאת בין אם דין כל פי על אוזה  הסכםעל פי  קבלןהלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
אישור עריכת הביטוחים  אתעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו  דרשו

 ובין אם לאו.

 
 או לרכושנזק אובדן או  לכלמאחריות  חברהה מטעם הבאים ואת חברהפוטר את ה קבלןה .19.8

או המשמש את  חברהה לחצרי קבלןה מטעם מי או קבלןה ידי על המובא כלשהו ציוד
 הנזכריםכל טענה, דרישה או תביעה כלפי  קבלןלצורך מתן השירותים, ולא תהיה ל קבלןה

 לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים  קבלןעל ידי ה שייערךסף או משלים כל ביטוח רכוש נוב .19.9
על זכות התחלוף  הוויתור; חברהה מטעם הבאים וכלפי חברהעל זכות התחלוף כלפי ה

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .19.10
לדאוג כי  קבלןה על, קבלןמשנה מטעם ה קבלניעל ידי  ינתנוי םהסכם זה או חלק מה מושא
, לחלופין. ההתקשרות והיקף לאופי בהתאם נאותותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניבידי 

 על הנערכים הביטוחים מסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלול הרשות נתונה קבלןל
 . קבלןה ביטוחי עריכת באישור כמפורט קבלןה ידי

 שירותיםביחס ל חברהאחריות כלפי הה מוטלת קבלןה עלמובהר בזאת כי  ספקלמען הסר  .19.11
 קבלןה ועלמשנה  קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו שירותיםבמלואם לרבות 

, במישרין או בעקיפין, עקב שייגרםבגין כל אובדן או נזק  חברהלשפות את ה ותאחריה תחול
אובדן או  אםשניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין  שירותים

 .נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 
 קנסות .20

במידה והקבלן לא , ח כל דין או הסכםומכ חברהלמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה העומדים  .20.1
חיו כולם או חלקם, או לא זה ונספבהתאם לחוזה  שירותיםצוע הילב ותיויויבחוימלא את מ

לקנוס  םרשאי םדעת לפי שיקול חברההמנהל ו/או ההוראות המנהל, מוסכם כי  אחר  ימלא
 :את הקבלן ולקזז מחשבונותיו כמפורט בטבלה להלן

 הקנס ההפרה מס' 

 לחצי שעה₪  150 איחור של עד חצי שעה של איש אבטחה .1
 למקרה₪  500 איחור מעל חצי שעה של איש האבטחה .2
 למקרה₪  1,000 אי הצבת מאבטח ליום שלם / היעדרות .3
 למקרה₪  1,500 מאבטח מבצע תפקיד ללא נשק .4
 למקרה₪  1,500 הצבת מאבטח לא מורשה .5
 למקרה₪  1,500 התייצבות למשמרת עם נשק לא תקין/חלוד .6
 ש"ח למקרה 2,500 נטישת משמרת ע"י מאבטח/סדרן/שומר .7
 למקרה₪  1,500 מאבטח נושא נשק מבלי שביצע בו מטווח/הכשרהה .8
 למקרה₪  1,500 אי קיום רענון למאבטחים כנדרש .9
 למקרה₪  1,000 מפקחאי קיום פיקוח על המאבטחים / סדרנים / שומרים ע"י  .10
 למקרה₪  500 התייצבות למשמרת עם מחסנית אחת בלבד .11
 למקרה₪  500 )ביגוד, קשר( של איש אבטחהחוסר או ליקוי בפריט ציוד  .12
לנשיאת נשק בניגוד  הצבת איש אבטחה לא חמוש או לא מאושר .13

 איש אבטחה חמוש לדרישת החברה להצבת
 למקרה₪  1500

 למקרה₪  300 הופעה מרושלת של מאבטח/סדרן/שומר .14
 למקרה₪  250 אבטחה התנהגות או התבטאות לא הולמת של איש .15
 למקרה₪  1500 או נציגו הקבלן ע"י או הקב"ט  מנהלהביצוע הנחיית  יא .16
לפנסיה, חופשה שנתית  אי ביצוע תשלום לעובד הכולל הפרשות .17

 וחגים
 למקרה₪  750

 למקרה₪  100 חוסר בשרוך אבטחה לנשק .18
 למקרה₪  3,500 + מיידית הדחה –מאבטח/שומר נמצא משחק בנשק  .19
 למקרה₪  3,000 ינות נשק שנתית ע"י הרשותאי בדיקת תק .20

 

 ** כל סכומי הקנסות כוללים מע"מ.
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 סילוק יד הקבלן .21

 להעביר הבלעדי העפ"י שיקול דעתת החברה חוזה זה הינו הסכם מסגרת, לפיכך רשאי .21.1
ההתקשרות עם  ובין בחלקם, להפסיק םודות והשירותים לצד ג' בין במלואביצוע העב

 תהא חייבת חברהומבלי שה ימים וזאת מכל סיבה שהיא 7ת בהודעת מוקדמת ב הקבלן
 .לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור

 ההסכםרשאית בהודעה בכתב לבטל את  חברההבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא בנוסף,  .21.2
 :בעצמה, או בכל דרך אחרת שירותיםאת הבצע ממנו ול הקבלןולסלק את ידו של 

בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו  הקבלןד פושט את הרגל או הוגשה נג הקבלןכש .21.2.1
כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה 
על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק 
או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו 

ען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח למ
 .1983 –חדש( תשמ"ג 

כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו  ההסכםמסב את  הקבלןכש .21.2.2
 מראש בכתב. חברההללא הסכמת  שירותיםלאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע ה

 .ההסכםמסתלק מביצוע  הקבלןכש .21.2.3

 )או אדם אחר הקבלןש ההמנהל הוכחות להנחת דעתו/או  החברהכשיש בידי  .21.2.4
 .ההסכם( מתרשל בזדון בביצוע מטעמו

או אדם אחר  הקבלןהוכחות להנחת דעתה, ש ו/או המנהל חברההכשיש בידי  .21.2.5
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה  הקבלןבשמו של 

 .ההסכםע או לכל דבר הכרוך בביצו להסכםכלשהיא בקשר 

או  ם, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועשירותיםמתחיל בביצוע האינו  הקבלןכש .21.2.6
או שאינו מבצע המנהל ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י  םשהוא אינו מבצע

להוראה בכתב מהמנהל  ואינו מציית במועד םבקצב הדרוש להשלמת השירותים
 םאו לבצע השירותים,יצוע )תוך המועד הנקוב בהוראה( להתחיל או להמשיך בב

 בקצב הדרוש ו/או לפי לוח זמנים.

תוך זמן סביר ו/או  והוראות המנהל ולא נענה לדרישותיאחר אינו ממלא  הקבלןכש .21.2.7
 תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה. 

ו/או נגד מי מבעלי  הקבלןנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  .21.2.8
 יו. מניותיו ו/או מי ממנהל

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  הקבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של  .21.2.9
אשר, לדעת נתונים ו/או עבודות מהותיים  חברהלא גילה ל הקבלןנכונה, או ש

 כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.  ם, היה בהחברהה

ו/או אינו  השירותיםמשתמש בציוד, כלים, חומרים גרועים לביצוע  הקבלן .21.2.10
 ד ו/או בחומרים הדרושים.משתמש בציו

 .הפר הוראה מהוראות הסכם זה הנחשבת הוראה יסודית הקבלן .21.3
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לעיל אין בו משום  21.2לפי סעיף קטן  הםמ הקבלןהעבודה וסילוק יד  מותתפיסת מקו .21.4
 .והוא חייב לעמוד בכולן הקבלןביטול התחייבויות 

ווים הפרה יסודית של לעיל מה 21.2למען הסר ספק יובהר, כי כל המקרים הנקובים בס"ק  .21.5
 . הקבלןההסכם על ידי 

 

 תרופות .22

כדי  ,כמפורט לעיל קנסות חברהלשלם ל הקבלןלרבות בעניין חובת  ,ולהלן אין באמור לעיל .22.1
 כל דין. הסכם זה ו/או לכל סעד ו/או תרופה המגיעים לה עפ"י החברהלגרוע מזכויות 

ת חוק החוזים )תרופות בשל על הפרת הסכם זה יחולו הוראו ,אמור לעילמה גרועמבלי ל .22.2
 .1970-הפרת חוזה( תשל"א

 הקבלן מכוח הדין, הפר לחברהמבלי לפגוע ביתר האמור בהסכם זה ובזכויות הנתונות  .22.3
שיידרש בכתב לעשות  ימים לאחר 7הפרה יסודית את הסכם זה ולא יתקן את ההפרה תוך 

מוסכם ומוערך מראש כפיצוי ₪  50,000סך של  לחברהחייב לשלם  קבלןכן, כי אז יהא ה

צופים מראש כי יגרם כתוצאה מההפרה וביחס סביר לנזק כאמור,  בגין הנזק שהצדדים
החברה נזק, והכל בלא שיהא בכך למנוע מן  הלהוכיח כי נגרם ל החברהשיהא על  וזאת בלא

לרבות  על פי ההסכם ו/או כל דין, הכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים ל מהקבלןלתבוע 
 נוסף בגין נזק גדול יותר מן הפיצוי המוסכם, אם יגרם. פיצוי 

בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  חברההשתמשה ה .22.4
בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, 

, הפסקה בביצועו או בגין ביטול ההסכם חברהלא תהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד ה
סיבה אחרת, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין 
או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה 

 בעד אותם שירותים שבוצעו על ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה. 

רשאית, בכל אחד מהמקרים של  חברהלפי הסכם זה, תהא ה  חברהרוע מזכויות המבלי לג .22.5
לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בפעולות  השירותיםביטול ההסכם כאמור, למסור את ביצוע 

נותן שירות עם  חברהההתקשרה . קבלןללא מתן כל תמורה נוספת ל הקבלןשנעשו על ידי 
 הקבלןשא יהסכם זה, י מושא שירותיםאחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע ה

. סכום חברההדרש לכך על ידי יימים מיום שי 10וישלמן תוך  חברהבהוצאות שנגרמו ל
 .חברהה סמנכ"ל הכספים שלההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט על ידי 

בהסכם זה, הינו לאחר  יםקבענסכום הפיצוי המוסכם והניכויים ה הצדדים מאשרים כי .22.6
כי  הקבלןוזהירה של הנזקים שייגרמו עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מאת שקולה  הערכה
 .מנוע מלטעון כל טענה כזווהקבלן אינו סביר או נקבע כפיצוי מוסכם/ניכוי  הסכום

 

 סיום ההסכם .23

 

לבטל את ההסכם באופן מיידי  חברהמבלי לגרוע מהוראות הסכם זה לעיל ולהלן, רשאית ה .23.1
 המפורטים להלן: בהתקיים כל  אחד מן המקרים

 הפר את ההסכם בהפרה יסודית. קבלןה .23.1.1
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לא קיים התחייבות אחרת מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ולא תיקן את  קבלןה .23.1.2
 ימים מיום שנשלחה אליו התראה בכתב ובדואר רשום על כך. 21ההפרה תוך 

צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או צו הקפאת הליכים, או  קבלןבמקרה שניתן נגד ה .23.1.3
-שמונה כונס נכסים לחלק מהותי של רכושו, או אם מונה מפרק זמני או קדם

והכל  -להסדר נושים  נשואהינו ו/או עתיד להיות  קבלןאו אם ה קבלןמפרק על ה
 ימים מיום הינתנו. 60במקרה שמינוי ו/או צו כאמור לא בוטל כליל תוך 

את ההמשך  לןקב, המונע מהקבלןבמקרה והוטל עיקול על חלק מהותי מרכוש ה .23.1.4
התקין של קיום התחייבויותיו, כולן ו/או חלקן, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם 
רשות שיפוטית כלשהי, לרבות, אך לא רק, משרד ההוצאה לפועל, לגבי רכוש 

, קבלןו/או מקצתו, המונעת את המשכם התקין של קיום התחייבויות ה קבלןה
יום מיום  60הוסרו והופסקו כליל תוך  ן( לאיוהעיקול או הפעולה כאמור )לפי העני

 הטלת העיקול או עשיית הפעולה.

ו ההפסדים ו/או בגין כל הנזקים ו/א חברהויפצה את ה קבלןבוטל ההסכם, ישפה ה .23.2
עקב או בקשר להפרת ההסכם ו/או לביטולו ו/או לנובע מכך וזאת  ההוצאות שנגרמו לה

 עפ"י כל דין.  חברהה ובתטמבלי לגרוע מכל התרופות ו/או הסעדים העומדים ל

תהא הזכות להביא הסכם חברה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הצדדים מסכימים בזאת, כי ל .23.3
ידי ערכאה שיפוטית, לבקשת צד -ייקבע על זה לידי סיום, בכל עת ובאופן מיידי, במקרה שבו

ל. במקרה במכרז ו/או כי חוזה זה לא תקף ו/או טעון ביטו הקבלןג', כי יש לבטל את זכיית 
 , בכפוף לתשלום תמורההחברהתהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  לא קבלןכזה ל

 שבוצעו. שירותיםבגין 

 

 שונות .24

 

כל ויתור ו/או ארכה, הנחה, הימנעות מנקיטת הליכים ו/או איחור בנקיטת פעולה לא יחשבו  .24.1
וקף לכל טענת השתק, יתור מצד מי מהצדדים על כל זכות מזכויותיהם, ולא יהא כל תוכו

 ויתור, מניעות, אלא אם הוסכם על שינוי מתנאי ההסכם מראש ובכתב.

הסכם זה מבטל כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, אשר היה, במידה והיה, בין הצדדים,  .24.2
קודם לחתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולא תשמע כל טענה בדבר הסכמות מוקדמות ו/או 

 ן בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.מאוחרות אלא אם סוכם עליה

להתקשר עם גורמים  חברהלמען הסר ספק, מובהר כי אין בהתקשרות בהסכם דנן למנוע מה .24.3
אחרים בהסכמים דומים ו/או למסור שירותים דומים או אחרים לביצועם ולניהולם של 

 גורמים אחרים.

 גע להסכם זה.תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הנו ירושליםבעיר לבתי המשפט המוסמכים  .24.4

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן  כמופיע במבוא להסכם. כל הודעה שצד אחד צריך  .24.5
לתת לצד השני לפי הסכם זה תינתן במכתב רשום לפי כתובת הצד השני או שתישלח 
בפקסימיליה או שתימסר ביד. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה לתעודתה 

זמן מסירתה למשלוח בסניף דואר בישראל; אם נשלחה כעבור ארבעה ימי עסקים מ
)ובלבד שהינו יום עסקים(; ואם נמסרה  -באותו יום  -בפקסימליה )עם אישור שיגור מוצלח( 

בעת מסירתה במשרדיהם של הצדדים האחרים, בשעות העבודה הרגילות כנגד אישור  -ביד 
 קבלה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 

 
 _____________                                                                                                      _____________ 

 הקבלן                                                                                                                      חברהה      
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  ח א'נספ
 מפרט השירותים

 

 הגדרות .1
 

שפה שולט בשפה העברית )קריאה, כתיבה ודיבור(, 18מעל גיל  אזרח ישראלי או תושב קבע -סדרן 
 .נוספת יתרון, ללא עבר פלילי

 
בעל עשר שנות  אזרח ישראלי או תושב קבע לאחר שירות צבאי מלא -בודק בטחוני/מאבטחשומר/
ריאה, כתיבה ודיבור(,שפה נוספת יתרון, ללא עבר פלילי, לפחות, שולט בשפה העברית )ק לימוד

 קבלןאישור כשירות רפואית, השתתף בהצלחה בהכשרה מקצועית מתאימה מטעם ה המציא
 תרגול( בנושאים אלו: )הדרכה

 א. זיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירועי חפץ או רכב חשוד.

 ב. זיהוי ואיתור חשודים.

 ת האבטחה.ג. הכרת מתקן האבטחה ותוכני

 ד. סמכויות מעצר, עיכוב וחיפוש.

 ה. העברת דיווחים לגורמי חירום וביטחון.
בנוסף לכל האמור לעיל, בעל רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני וביצע קורס  -מאבטח חמוש

 מאבטחים ע"פ הוראות משטרת ישראל.
 

חים / סדרנים / שומרים. מאבט 25, על כל הקבלן יציב בכל אירוע מפקח מטעמו ועל חשבונו -מפקח
המאבטחים / סדרנים / שומרים שבגזרת אחריותו בהתאם להנחיות  המפקח יוודא ויפעל לתפקוד

 . המשטרה/נציג ההפקה
 

, בעל ניסיון של שנתיים מטעמו בכל אירוע ובהכנה לכל אירוע, מנהל הקבלן יציב - מנהל אירוע
 –תפקידו  פקודי. ןק בצה"ל/משטרה, בעל ניסיובדרגת קצין או מש" ,םלפחות בארגון וניהול אירועי

וההפקה, כולל השתתפות בישיבות  ןליווי ותיאום מערך האבטחה בכל אירוע מול גורמי הביטחו
. יהיה אחראי על מערך םוידאג לארגון בעלי התפקידים בכל האירועי איוודהמנהל הכנה מקדימות. 

 .אירועהאבטחה והסדרנות מול המשטרה במסגרת הליך רישוי ה
 
 
חלק  ולהעביר לנציג החברה ולמשטרת ישראל רשימת שמות סדרנים / מאבטחים שייקח הקבלןעל *

כי על המשטרה לאשר  קבלןידוע ל .שירותיםשעות לפני כל אירוע בו הוא יבצע את ה 48באירוע, זאת 
 .העסקת העובדים המדווחים על ידו

 

נהיגה  בטחה יידרשו שומרים בעלי רישיוןבפעולות שמירה משימתיות ובמקרה של הזמנת רכב א*
 מטעמו. בתוקף וללא עבירות תנועה, והכל בהתאם להנחיות מנהל הביטחון בחברה ו/או מי

 

דרישה  יהא אחראי על התקיימות התנאים שלעיל ועל התקיימות כל קבלןיובהר ויודגש כי ה*
הדרושות לעמידה  כל התעודות כי עובדיו הציגו בפניו את קבלןשבדין. טרם תחילת המשימה יוודא ה

שעות  24רלוונטיות אלו בתוך  יידרש, בהתאם לדרישה, להציג תעודות קבלןבתנאים שלעיל. ה
בגין  קבלןיובהר, כי החברה לא תשלם ל ממועד בקשת מנהל הביטחון של החברה ו/או מי מטעמו.

אולם יודגש, כי אין הוצבו במבנים או באתרים,  שומרים אשר לא עמדו בדרישות הנ"ל ובכל זאת
אלו בהתאם לתנאי המכרז ו/או על פי כל דין, לפי הגבוה  לשלם לעובדים קבלןבכך כדי למנוע מה

 מבניהם.

 

 תחומי אחריות .2
 

, פרויקטשבאחראי על סינון כניסה של מבקרים, אורחים או זרים בהתאם לנוהל ונוהג  .2.1
 למניעת השגת גבול.
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 .ניםפרויקטים השובאחראי על הסדר והביטחון  .2.2

למשטרה,  הרחקת האנשים, הודעה - פרויקטיםאחראי בטיפול בחפץ חשוד בשטח אזור ה .2.3
 לאחר חתימת ההסכם(. קבלןהודעה לקב"ט, )נספחים ונהלי ביטחון ימסרו ל

 שלמות הציוד. וכן אחראי על פרויקטיםהמניעת גניבות ציודים הנמצאים בשטח  .2.4

 וכחות להרתעה(, ופיקוח על סדרהמאבטח יבצע כל שעה עגולה במשך המשמרת סיור )נ .2.5
 הביטחון בתוך שטח האזור וסביבתו. יוודא ויסגור שערים ודלתות.

 לא יאפשר כניסת כל גורם שהוא ללא אישור מנהל הביטחון ו/או מי מטעמו, בכל מקרה בו .2.6
 למנהל הביטחון בחברה, יש ליידע את אירועלהגיע גורם שלא אושר לכניסה וברצונו להיכנס 

 מו.או מי מטע

על כל  וידווח פרויקטיםבבזמן המשמרת ובכל אורכה יפקח על סדרי הכניסה לאזור השטח  .2.7
 מטעמו. ומנהל הביטחון של החברה או כל אחר קבלןה מפקח, החברהאירוע חריג למנהל 

 אחראי על הגשת דוח פעולות מסכם, בתום כל משימת שמירה לרבות: .2.8

עם  מראש, יש לוודא הכנסת האורחעפ"י תיאום  –רישום כניסת אורחים לא רצויים  .2.8.1
 עובד החברה.

 כניסות –תיעוד רישום של כל הפעילות החריגה שהתבצעה במהלך המשימה  .2.8.2
 מבקרים, רכבים, תוצאות סיור וכל פעילות נוספת בעת המשמרת לרבות דברים

 חריגים.

 

 מינוי והצבת מאבטחים .3
 

אשר יוצבו  והסדרנים החברה את שמות המאבטחיםקב"ט יידרש להגיש לאישור  קבלןה .3.1
להוראות ההסכם, לרבות הצגת תעודות זהות, פנקס יוצא צבא,  בהתאם מיקומים שוניםב

קב"ט . יודגש, כי קב"ט החברהמסמך אחר שיתבקש להציג בפני  רישיונות, אישור רפואי וכל
, בכל עת, להמציא לידו מסמכים ו/או אישורים נוספים, קבלןמה יהא רשאי לדרוש החברה

 שעות ממועד הדרישה כאמור . 48-לא יאוחר מ לקב"ט החברה יהא מחויב להציגם ןקבלוה

 להתחיל את עבודתו. קבלןחברה, לא יוכל הקב"ט הכל עוד לא אושרו מאבטחים אלה ע"י  .3.2
עובד אשר  החברה כל מסמך או אישור בכתב בנוגע לכל קב"טמתחייב להגיש לאישור  קבלןה

 יהווה חלק מצוות האבטחה.

החברה בגין  קב"ט להודיע מראש ובכתב  קבלןל כך, לאחר תחילת העבודה מתחייב הבנוסף ע .3.3
אירוע ב, שינוי במצבת העובדים קבלן. למען הסר והסדרנים כל שינוי בהצבת המאבטחים

 החברה. קב"טטעונה אישור מקדים של 

, ככל אשר והסדרנים החברה כאמור, יחויבו מאבטחים קב"טלאחר אישור העובדים ע"י  .3.4
 קב"טהחברה. במהלך המפגש הנ"ל יציג  קב"טלכך, אלה לעבור שיחת פתיחה מול  ידרשוי

 אלה את נהלי החברה ו/או הוראות נוספות ו/או נושאים וסדרנים מאבטחיםההחברה בפני 
 נוספים, בהתאם לשיקול דעתו.

 

  ניהול יומן .4
 

ן ינהל אחראי שייקבע יתעד ביומן המיועד לכך, כל אירוע ו/או תרחיש שארע. את היומ קבלןה .4.1
 . קבלןבכל משמרת ע"י ה

מטעמו, בכל אימת  החברה או כל נציג שימונה קב"טיידרש להציג את היומן בפני  קבלןה .4.2
 שיידרש לכך.

 יידרש להציגו מעת לעת. קבלןיומן זה יישמר לאורך כל תקופת ההתקשרות וה .4.3

 

 מדים והופעה ייצוגית .5
 

 הם לבושים בחולצה ומכנסיים הנושאים את לוגוהמאבטחים יידרשו להופיע לכל משמרת כש .5.1
 . קבלן)"סמל"( ה

כאמור,  קבלןלעובדיו מדים הנושאים את סמל ה לספקועל חשבונו בלבד,  קבלןבאחריות ה .5.2
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 לא יאוחר ממועד תחילת עבודתם. 

זוגות  3-שרוול קצר )בקיץ( ו חולצות 3סטים של מדים הכוללים:  3 יספק לעובדיו קבלןה .5.3
מעיל בחורף ומעיל גשם  זוגות מכנסיים, סוודר, 3 -ולצות ארוכות )בחורף( וח 3מכנסיים, 

 שהתבלה ו/או נפגם. וכובע הן חורפי והן קיצי, ויחליף על חשבונו, בכל זמן סביר, ביגוד

על המאבטח להופיע למשמרת כשהוא לבוש במדים ייצוגים והופעה נקייה ומסודרת כאשר  .5.4
 בצורה יעילה ובטוחה. ערני ומסוגל לבצע את עבודתו הינו

 

 ציוד  .6
מגנומטרים ידניים, פנסים, כובע ( 7מכשירי קשר )כמפורט בסעיף הקבלן יספק מטעמו ועל חשבונו 

(, נעליים סגורות, נשק + שרוך אבטחה + 5כמפורט בסעיף זיהוי צהוב, ווסט זיהוי זוהר, לבוש מלא )
כל ציוד אחר שיידרש בהתאם להנחיות מחסניות ופונדות המתאימות לנשיאת הציוד, גז מדמיע וכן 

 חברה או מי מטעמו. ה קב"ט
 

יצוע השירותים כל נזק או חוסר שיתגלה במהלך בהקבלן יישא באחריות הבלעדית ל מובהר, כי
 והוא יישא בעלויות הנזק/החוסר במלואן. בנוגע ובקשר לציוד 

 

 תקשורת אלחוטית .7
 

 קשר בטווח מוסכם או כל ציוד אלחוטי אחרלעובדיו בכל משמרת מכשירי  ספקמתחייב ל קבלןה

 ו/או מי מטעמו. הקב"ט )לרבות טלפונים ניידים, מירס וכו'(, בהתאם לדרישת 

 

 רכב אבטחה .8
 

להעמיד, עפ"י דרישה, רכב אבטחה המסומן במדבקות לזיהוי. מדבקות אלה יישאו  קבלןעל ה .7.1
 וכן מדבקה הנושאת כיתוב "רכב אבטחה". קבלןסמל ה את

לדאוג לכל ההיתרים הדרושים  קבלן, על גג הרכב תוצמד גשר מהבהבים צהוב. על הכמו כן .7.2
 ועל חשבונו. בנוסף, רכב זה יכלול תיק עזרה ראשונה. לכך

יבדוק את תקינות הרכבים ואת הציוד הנלווה מעת לעת, בכל זמן סביר, ויתקן על  קבלןה .7.3
אופן מידי שאין בו כדי לפגוע כל תקלה שתגרם לרכב האבטחה ו/או לציוד הנלווה, ב חשבונו

 העבודה. ברציפות

 

  שעות עבודה .9
 

 שעות ביממה, יהיה סדר המשמרות כדלהלן: 24ככל שתידרש עבודה ברצף משך  .8.1
 14:00ועד שעה  06:00: משעה 1משמרת מס' 
 22:00ועד שעה  14:00: משעה 2משמרת מס' 
 06:00ועד שעה  22:00: משעה 3משמרת מס' 

בחשבון כי שעות העבודה  קבלןשירות אבטחה משימתית, ייקח ה קבלןל קבלןככל שיידרש ה .8.2
שעות, לרבות ערבי שבת וחג, וכן שבתות  24יכול שיהיו בכל שעה שהיא במהלך  פרויקטב

 וחגים.

 קבלןאשר הינה מעבר לשמונה שעות עבודה ביום, ה אירועההיה ונדרשת לחברה שמירה על  .8.3
 ים כל שמונה שעות לכל היותר, בהתאם למשמרות לכך כי תהא תחלופה של עובד/עובד ידאג

שהמאבטחים לא יעבדו בפועל שעות נוספות. יובהר, כי החברה לא מאשרת עבודה  לעיל, כך
על  קבלןוככל אשר יעבדו המאבטחים שעות נוספות למרות האמור, ישלם ה בשעות נוספות,

רות הנגזרות מכך, להן שעות אלו, לרבות כל הזכויות הסוציאליות האח חשבונו בלבד עבור
 בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ו/או לפי כל דין, לפי הגבוה מבניהם. זכאים המאבטחים,

 
 
 

 פיקוח ובקרה .10
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 ע"י מפקח מטעמו. פרויקטים השוניםב פעמיים בשבועיבצע ביקורת בתדירות של לפחות  קבלןה
 תה המשמרת.ממצאי הביקורת יירשמו ביומן המבצעים שיוחזק אצל המאבטח העובד באו

החברה  דית למנהל הביטחון שליהיה ונתגלה אירוע חריג בזמן הביקורת, על המפקח לדווח על כך מי
דו"ח נפרד  או למי מטעמו באמצעות קשר טלפוני, ולפעול בהתאם להנחיותיו. כמו כן המפקח ימלא

 לאותו אירוע שיוצמד ליומן.

 

 הגעה למבנים ולאתרי השמירה .11
 

 יוודא כי המאבטחים קבלןועל חשבונו. נציג ה קבלןתהא באחריות ה ,מקום האירועלההגעה 
 יתייצבו בנקודת השמירה במועד שנקבע לכך, וכי החלפת משמרות תבוצע בזמן.

 

 הגשת דו"ח מסכם .12
 

 להגיש דו"ח פעולה בגין כל אירוע אבטחה. בדוח זה יצוין בפירוט כל קבלןבסוף כל אירוע יידרש ה
 ויועבר קבלןביצוע עבודות השמירה והאבטחה. דוח זה ייחתם ע"י האירוע אשר נתקיים במהלך 

, בעת הצורך, הקב"ט. עם קבלת דוח מסכם זה יקיים 12:00חברה, בכל יום, עד השעה קב"ט הלידי 
 .קבלןתחקיר והפקת לקחים בשיתוף פעולה עם ה

 

 אחריות וסמכות .13
 

חון בחברה או מי מטעמו או כל אחריות כוללת לאכיפת הוראת עבודה זו חלה על מנהל הביט .12.1
אירוע בומוצבים בתפקיד  קבלןתפקיד אחר שימונה מעת לעת. המאבטח/ים הנם עובדי ה בעל

 כפופים להוראות מנהל הביטחון.ו

לקיים על חשבונו הדרכות ו/או השתלמויות מקצועיות ו/או מפגשי רענון  קבלןבאחריות ה .12.2
שיורה עליו מנהל הביטחון ו/או מי  אחת לשלושה חודשים, או בכל מועד אחר לעובדיו
 מטעמו.

 ועל חשבונו לוודא כי בידיו מצויים כל האישורים ו/או ההיתרים המתאימים קבלןבאחריות ה .12.3
לצורך מילוי תפקידיו לרבות אישורים ממשרד הפנים, משטרת ישראל, רישיון שמירה ו/או 

 .ןאישור אחר עפ"י כל די כל
 

 נהלים וביצועם .14
 

נהלי החברה בתחום השמירה והאבטחה, כמו שיועברו לידו מעת לעת ע"י יבצע את  קבלןה .13.1
 הביטחון בחברה. מנהל

 קבלןיובהר, כי בסמכות החברה לשנות את נהלי השמירה בכל עת ועל ה ספקלמען הסר  .13.2
לשינויים אלה בהתאם ובמועד שיקבע ע"י מנהל הביטחון, ולבצעם ללא כל טענה  להיערך

 מצדו.

 
 

את השירותים מושא ההסכם בהתאם למפורט לעיל ובהתאם הקבלן נדרש לבצע 
מעת להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, זאת באירועים השונים שמפיקה החברה 

 לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות.  תורה החברהוכפי ש כפי שמפורט להלןלעת 
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 ב'ספח נ

 הביטוח עריכת אישור

 
 לכבוד

וך, החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינ  
חברות  ו/אוחברות שלובות  ו/אוחברות בנות  ו/אוחברת האם  ו/או רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ

 "(החברה: ", ביחד ולחוד)להלן קשורות
  ירושלים 1בנבנישתי  רחובמ

 

 ,.נ.ג.א

 "(הקבלן)להלן: "______________________: הנדון

 בקשרלרבות  קבלןה שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכה חברתנו כי בזאת לאשר מתכבדים הננו
: להלן) הנלווים השירותים כןו , אבטחה וסדרנות בפרויקטים שונים בירושליםשמירהשירותי  עם

 : להלן כמפורט"( ההסכם: "להלן) קבלןה לבין ביניכם שנערך הסכם עם בקשר, היתר בין"(, השירותים"
 
 

 
  ליום___________ עד__________ __ מיום לתקופה_  _____' ________מס פוליסה .א

 פקודת פי על הקבלן ידי על המועסקים עובדים כלפי הקבלן חבות את המבטח מעבידים חבות ביטוח
 גוף נזק או/ו מוות בגין, 1980 - ם"התש, פגומים למוצרים האחריות חוק פי על או/ו( חדש נוסח) הנזיקין

 של אחריות בגבול השירותים ביצוע ועקב כדי תוך מחלה או מתאונה כתוצאה לעובד נפשי נזק או/ו
 .שנתית ביטוח לתקופת כ"ובסה לאירוע, לנפגע )עשרים מיליון שקלים(₪  20,000,000

 עובדי וייחשבו היה) ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי הקבלן חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח
 ושימוש בכלי נשק. נוער העסקת ,רעלים, תפיתיונו, בגובה עבודות, עבודה ושעות ימי(, הקבלן

היא  כי, מקצועית מחלה או/ו עבודה תאונת קרות לעניין, ויטען היה חברהה את לשפות מורחב הביטוח
 .הקבלן מעובדי מי כלפי מעביד בחובות נושאת

 
  ליום___________ עד____________  מיום לתקופה_  _____' ________מס פוליסה .ב

 בגין, דין פי על ועובדיו שלוחיו לרבות הקבלן של אחריותו את המבטח שלישי צד פיכל אחריות ביטוח
 או עם בקשר חברהה מטעם מי או חברהה עובדי, חברהה לרבות, גוף או/ו לאדם שייגרמו נזק או/ו אובדן

 לתקופת כ"ובסה לאירוע)ארבעה מיליון שקלים( ₪  4,000,000 של אחריות בגבול השירותים מתן במסגרת
 .שנתית ביטוח

וכלפי  בגין חבות, , במשקה או במזון מזיק דבר מכל   הנובעת חבות בדבר להגבלה כפוף אינו זה ביטוח
 מצד תחלוף תביעותושימוש בכלי נשק, הביטוח אינו כולל חריג בדבר   . ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים
 .לאומי לביטוח המוסד

 מחדלי או/ו למעשי חברהה על מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין חברהה את לשפות מורחב הביטוח
 בנפרד נערך כאילו הביטוח ייחשב לפיו, צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת הקבלן מטעם מי או/ו הקבלן

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור

 של בהשגחתו או בשליטתו, בפיקוחו, בחזקתו הנמצא רכוש בדבר הגבלה תחול לא חברהה רכוש לעניין
 .בו שפועלים רכוש או הקבלן

 

 

  ליום___________ עד____________  מיום לתקופה_  _____' ________מס פוליסה .ג

 או/ו תביעה בשל דין פי על ועובדיו שלוחיו לרבות קבלןה של אחריותואת  המבטח מקצועית אחריות ביטוח
 הקבלן עובדי או/ו קבלןה של מקצועי מחדל או/ו מעשה בשל הביטוח תקופת במשך לראשונה שתוגש דרישה

 בסך אחריות בגבול, ההסכם לביצוע בעקיפין או במישרין הקשור בכל הקבלן מטעם מהבאים מי של או/ו
 .הביטוח ולתקופת למקרה )שני מיליון שקלים(₪  2,000,000

ושימוש בכלי  ביטוח מקרה עקב ועיכוב השימוש אבדן או מסמכים אובדן בדבר הגבלה כולל לא הביטוח
 .עובדים  יושר-אי בדבר הרחבה כולל הביטוח .נשק
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 של מחדל או מעשה עקב חברהה על מוטלת להיות עלולה אשר חבות בגין חברהה את לשפות מורחב הביטוח
 .חברהה כלפי הקבלן חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת הקבלן מטעם מהבאים מי של או הקבלן

 ביטוח הקבלן ידי על נערך לא כי בתנאי, הביטוח וקףת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח
 .זה באישור מהאמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי

 אך) בשירותים הקשור בכל הקבלן פעילות תחילת ממועד מאוחר שאינו למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח
 __(._)_________ לפני לא

 

 כללי

 הביטוח בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות ותהפרמי לתשלום הבלעדית האחריות הקבלן על .1
 .לעיל המפורטות

 .הפוליסות פי על חברהה בזכויות תפגע לא לב בתום הקבלן ידי על הפוליסות תנאי הפרת .2

 על מוותרים ואנו, חברהה ידי על הנערך לביטוח וקודמים ראשוניים הינם לעיל המפורטים הביטוחים .3
 .חברהה ביטוחי שיתוף בדבר התביע או/ו דרישה או/ו טענה כל

 הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל המפורטים הביטוחים כי מתחייבים הננו .4
 .רשום בדואר, בכתב, חברהל יום 30 של מראש בהודעה אלא, בהם המצוינת

 עהידו לנוסח בהתאם יהיו( מקצועית אחריות למעט) הקבלן פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .5
 .לעיל הנקובים לשינויים בכפוף_________,  כביט

 

 באישור שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות לתנאי בהתאם הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 .המקוריות הפוליסות מתנאי לגרוע כדי האמור בשינוי שאין ובלבד, זה

 

 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
 החותם(
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נספח ג'

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם
 

 לכבוד 
 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ

 
 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    
 

"(, אנו ערבים המבקשים)להלן: "ח.פ. / ת.ז. _____________  על פי בקשת ____________________
חדשים(, בתוספת  שקלים אלףחמישים )במילים:  ₪ 50,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  בזאת

"(, הפרשי הצמדההפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "
 . בפרויקטים שונים בירושלים, אבטחה וסדרנות  לשירותי שמירהשתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם 

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך  אנו

 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  , אלינו
 

יה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פ
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  
 

 במכתבנו זה: 
 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  , מדד המחירים לצרכןמשמעו  -" מדד"
 

 דה יחושבו כדלקמן: הפרשי ההצמ
 

"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
נק'  דהיינו _____ ______ בתאריך שפורסם_______  המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

החדש בסכום הקרן המצוין הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד ( יהיו "המדד היסודי"להלן: )
 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 

 
 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא_______________ שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 תענה.  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 
 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
 
 
 
 
 




